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1 Въведение 

1.1 Предмет на договора 

Предмет на Договор № 337/13.04.2016 г. е изпълнението на обществена поръчка с 
предмет: "Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на 
План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново 
управление на водите". 

Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са: 

• Изготвяне на Екологична оценка на проект на План за управление на риска от 
наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите; 

• Изготвяне на Оценка за съвместимост на проект на План за управление на риска от 
наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите (При решение 
на компетентния орган - МОСВ); 

• Изготвяне на SWOT анализ. 

1.2 Нормативна рамка за ЕО 

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) попада в обхвата на чл. 85, ал.1 
на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като с ПУРН се очертава рамката за 
развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази 
връзка и на основание чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО1, ПУРН подлежи на 
процедура по задължителна ЕО. 

Настоящата 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.  

В допълнение, ЕО се съобразява със следните документи:  

• Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда; 

• Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна; 

• Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, кодифицирана с Директива 
2009/147/ЕО; 

• Оценка на планове и проекти, съществено засягащи зони от Натура 2000 – 
Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за 
местообитанията 92/43/EИО;  

• Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г., 
разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под 
редакцията на Министерство на околната среда и водите, България; 

                                                 
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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ЕО се изготвя и в съответствие с изискванията на компетентния орган за процедурата 
по ЕО (МОСВ), поставени в писмо № ЕО-05-08-6154/04.12.2015 г.и писмо № ЕО-
15/13.06.2016 г. 

Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО, е представен в 
следващото каре. 

Каре 1: Ключова нормативна рамка 

Законова рамка на България и съответните документи, свързани с процеса по ЕО: 

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – обн. ДВ, бр. 91/2002 г.;  

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.; 

- Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.; 

- Закон за опазване на околната среда – 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 

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (Наредба за ЕО), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/ 
2004 г.; 

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

1.3 Методически подход за изготвяне на ЕО 

В съответствие с член 5(4) от Директива 2001/42/EО е извършен процес на определяне 
на обхвата на екологичната оценка, за да се вземе решение относно обхвата и нивото на 
подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за ЕО. 
Съответно е разработено и съгласувано със съответните органи проекто-задание за 
обхват и съдържание на ЕО. Получените бележки и предложения са включени в 
актуализираното (окончателно) задание и са взети предвид при изготвянето на доклада 
за ЕО. 

Методите и техниките, предвидени за оценка на околната среда и за изготвяне на 
доклада за екологична оценка, са тези, посочени в насоките и ръководствата, изброени 
в предходния раздел, и по-специално в следните документи: 

• Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;  

• Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г., 
разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под 
редакцията на Министерство на околната среда и водите, България. 

За да се позволи идентификация на взаимодействията между ПУРН на ЧРБУВ и 
околната среда, ЕО включва преглед на съществуващото състояние на компонентите и 
факторите на околната среда и ги оценява спрямо целите на ПУРН. 
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Докладът за ЕО анализира и оценява вероятните значителни въздействия върху 
околната среда, включително вторични, кумулативни, синергични/едновременни, 
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 
отрицателни въздействия на предвижданията на ПУРН, които са разгледани по отделни 
компоненти (биоразнообразие, почви, води, въздух и др.) 

За подобряване на екологичното качество на ПУРН въз основа на анализ са дадени 
препоръки за смекчаване на въздействието на ПУРН в ЧРБУВ, включително мерки за 
предотвратяване, намаляване или компенсиране на неблагоприятните въздействия.  

Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в ПУРН цели 
и предвиждания се обобщава в рейтинг матрица, като се използват следните 
обозначения:  

Таблица 1.3-1 Рейтинг матрица (матрица на оценките) 

+ Очаквано положително въздействие  

0/+ Клони към резултат от позитивно въздействие  

/ Очаква се незначително или никакво въздействие  

0 
Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като 
положителните и отрицателните въздействия взаимно се компенсират 

0/- Клони към резултат от негативно въздействие  

- Очаквано отрицателно въздействие  

= 
Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на 
въздействието е невъзможна  

 

В допълнение към тази матрица се извършва качествено описание на възможните 
положителни или отрицателни въздействия, които са предизвикани от целите и 
предвижданията на ПУРН в ЧРБУВ, както и предложените смекчаващи мерки. Като 
част от ЕО са предложени и мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането 
на ПУРН. 

Неделима част от ЕО е изготвеният Доклад за оценка на степента на въздействие 
(ДОСВ) на ПУРН, съгласно изискванията на компетентния орган МОСВ в писмо с изх. 
№ ЕО-15/13.06.2016 г. 

 

2 Обхват на ПУРНв ЧРБУВ 

2.1 Географски обхват 

Планът за управление на риска от наводнения е изготвен за територията на 
Черноморския район за басейново управление на водите, определен съгласно чл. 152, 
ал. 1, т. 2 от Закона за водите. 
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Фиг. 2.1-1 Карта на Черноморски район за басейново управление на водите 
 

Черноморски район за басейново управление на водите с център Варна обхваща 
водосборните области на реките, вливащи в Черно море от северната до южната 
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граница, включително вътрешните морски води и териториално море. На запад граничи 
с Дунавски басейнов район и с Източнобеломорски басейнов район, на север с 
Румъния, а на юг - с Република Турция. 

Черноморски район за басейново управление на водите обхваща 16567,93 км2 от 
сухоземната територия и 6 358 км акватория. Това представлява 14,9 % от територията 
на страната и 100% от акваторията на Черно море. Административните граници в 
страната не съвпадат с границите на ЧРБУВ и речните басейни в него. В Черноморски 
район за басейново управление на водите попадат изцяло или частично 627 населени 
места, 47 общини и 8 области. 

ПУРН за Черноморски РБУВ обхваща цялата територия на района за басейново 
управление. В резултат от проведените анализи и оценки за Черноморският район на 
басейново управление са определени 45 района със значителен потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 
146г, ал. 2 от Закона за водите. Районите със значителен потенциален риск от речни 
наводнения, в които влизат местоположения с висок и среден риск в обхвата на БДЧР 
са общо 34. Районите със значителен потенциален риск от морски наводнения, в които 
влизат местоположения с висок и среден риск в обхвата на БДЧР са общо 11.. 
Разпределението на определените РЗПРН по речни басейни е както следва: 

РЗПРН в поречието на р Провадийска: 7 района с дължина 124 км. 

• BG2_APSFR_PR_01 - ПРОВАДИЙСКА – ПРОВАДИЯ - участък от река 
Провадийска и притоци с обща дължина 69 км, обхваща населените места гр. 
Провадия, с. .Житница, с. Царевци, с. Юнак, с. Казашка река, с. Синдел, с. 
Тръстиково, с. Разделна, гр. Белослав, гр. Девня 

• BG2_APSFR_PR_02 - ДЕВНЕНСКА – СУВОРОВО - участък от река Девненска и 
приток с обща дължина 4,39 км обхваща населеното място гр. Суворово 

• BG2_APSFR_PR_03 - ГЛАВНИЦА – БЛЪСКОВО - участък от река Главница и 
притоци с обща дължина 10 км обхваща населеното място с. Блъсково 

• BG2_APSFR_PR_04 - КРИВА РЕКА - НОВИ ПАЗАР - участък от река 
Провадийска с притока Крива река и др. с обща дължина 20 км обхваща населени 
места гр. Нови пазар и с. Енево 

• BG2_APSFR_PR_05 - МАДАРА – МАДАРА - участък от река Мадара и приток с 
обща дължина 8 км обхваща населеното място с. Мадара 

• BG2_APSFR_PR_06 - ГЛАВНИЦА – КОМАРЕВО - участък от река Главница и 
приток с обща дължина 6 км обхваща населеното място с. Комарево 

• BG2_APSFR_PR_07 - ПРОВАДИЙСКА – КАСПИЧАН - участък от река 
Провадийска и притоци с обща дължина 8 км обхваща населеното място гр. 
Каспичан 

РЗПРН в поречието на р Камчия: 13 района с дължина 325 км. 

• BG2_APSFR_KA_01 - КАМЧИЯ - ДОЛНИ ЧИФЛИК - участък от река Камчия и 
притоци с обща дължина 50 км, обхваща населените места к.к. Камчия, с. 
Детелина, гр. Долни Чифлик, с. Кривини. 

• BG2_APSFR_KA_02 - КАМЧИЯ – СМЯДОВО - участък от река Камчия и притоци 
с обща дължина 28 км обхваща населените места гр. Смядово, с. Бял бряг, с. 
Янково, с. Кълново 
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• BG2_APSFR_KA_03 - КАМЧИЯ – ЗЛАТАР - участък от река Златарска и притоци 
с обща дължина 29 км обхваща населените места с. Кълново, с. Златар, с. Суха 
река. 

• BG2_APSFR_KA_04 - КАМЧИЯ – ШУМЕН - участък от река Камчия и притоци с 
обща дължина 97 км обхваща населените места гр. Шумен, с. Кълново, с. Ивански, 
с. Дибич, с. Радко Димитриево, с. Салманово, с. Мараш, с. Хан Крум, с. Миланово, 
гр. Велики Преслав, с. Драгоево 

• BG2_APSFR_KA_05 - КАМЧИЯ – ВЕСЕЛИНОВО - Разглежданият участък от река 
Брестова от 3 км обхваща населеното място с. Веселиново 

• BG2_APSFR_KA_06 - КАМЧИЯ – КРАЛЕВО - участък от река Кралевска и 
притоци с обща дължина 14 км обхваща населените места с. Кралево, с. Певец, с. 
Дългач 

• BG2_APSFR_KA_07 - КАМЧИЯ – РУЕЦ - участък от приток на р. Калайджи с 
обща дължина 5 км обхваща населеното място с. Руец 

• BG2_APSFR_KA_08 КАМЧИЯ – ТЪРГОВИЩЕ - участък от река Врана и притоци 
с обща дължина 33 км обхваща населеното място гр. Търговище, с. Разбойна, с. 
Пролаз 

• BG2_APSFR_KA_09 - КАМЧИЯ – ВАРДУН - участък от река Драгановска и 
притоци с обща дължина 4 км обхваща населеното място с. Вардун 

• BG2_APSFR_KA_10 - КАМЧИЯ – КОТЕЛ - участък от река Котленска и притоци с 
обща дължина 8 км обхваща населеното място гр. Котел 

• BG2_APSFR_KA_11 - КАМЧИЯ – ГРАДЕЦ - участък от река Луда Камчия и 
притоци с обща дължина 19 км обхваща населените места с. Катунище, с. Градец и 
с. Ичера 

• BG2_APSFR_KA_12 - КАМЧИЯ – ГРОЗДЬОВО - участък от река Камчия и 
притоци с обща дължина 30 км обхваща населеното място с. Гроздьово, с. 
Дъбравино 

• BG2_APSFR_KA_13 - КАМЧИЯ – ВЪРБИЦА - участък от река Герила и притоци с 
обща дължина 7 км обхваща населеното място гр. Върбица 

РЗПРН в поречието на Севернобургаски реки: 6 района с дължина 100 км. 

• РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 - БЯЛА - ОРИЗАРЕ - участък от река Бяла и приток с 
обща дължина 8 км обхваща населените места с. Оризаре и с. Гюльовца 

• BG2_APSFR_SE_02 - АЙТОСКА – АЙТОС - участък от река Айтоска и притоци с 
обща дължина 49 км обхваща населени места гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено, 
с. Свобода, гр. Бургас 

• BG2_APSFR_SE_03 - ЧУКАРСКА – РАВНЕЦ - участък от река Чукарска и 
притоци с обща дължина 12 км обхваща населеното място с. Равнец 

• BG2_APSFR_SE_04 - ХАДЖИДЕРЕ – ГЪЛЪБЕЦ - участък от река Хаджидере и 
притоци с обща дължина 7 км обхваща населеното място с. Гълъбец 

• BG2_APSFR_SE_05 - ДЕРМЕНДЕРЕ - ЧЕРНО МОРЕ - участък от река Дермендере 
и притоци с обща дължина 17 км обхваща населени места с. Рудник, с. Черно море 
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• BG2_APSFR_SE_06 - САДИЕВСКА – СЪДИЕВО - участък от река Садиевска и 
притоци с обща дължина 7 км обхваща населеното място с. Съдиево 

РЗПРН в поречието на Мандренски реки: 6 района с дължина 88 км. 

• BG2_APSFR_MA_01 - РУСОКАСТРЕНСКА – РУСОКАСТРО - участък от река 
Русокастренска и притоци с обща дължина 53 км обхваща населените места с. 
Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. Константиново 

• BG2_APSFR_MA_02 - ГОСПОДАРЕВСКА – ЛЮЛИН - участък от река 
Господаревска и притоци с обща дължина 8 км обхваща населеното място с. Люлин 

• BG2_APSFR_MA_03 - ФАКИЙСКА - МОМИНА ЦЪРКВА - участък от река 
Факийска и притоци с обща дължина 9 км обхваща населеното място с. Момина 
църква 

• BG2_APSFR_MA_04 - СРЕДЕЦКА – ПРОХОД - участък от река Средецка и 
притоци с обща дължина 5 км обхваща населеното място с. Проход 

• BG2_APSFR_MA_05 - ФАКИЙСКА - ГОЛЯМО БУКОВО - участък от река 
Факийска и притоци с обща дължина 6 км обхваща населеното място с. Голямо 
Буково 

• BG2_APSFR_MA_06 - ФАКИЙСКА – ФАКИЯ - участък от река Факийска и 
притоци с обща дължина 6 км обхваща населеното място с. Факия 

РЗПРН в поречието на Южнобургаски реки: 2 района с дължина 11 км. 

• BG2_APSFR_UI_01 - ДЯВОЛСКА - ЯСНА ПОЛЯНА - участък от река Дяволска и 
приток с обща дължина 4 км обхваща населеното място с. Ясна поляна 

• BG2_APSFR_UI_02 - МЛАДЕЖКА – МЛАДЕЖКО - участък от река Младежка и 
притоци с обща дължина 7 км обхваща населеното място с. Младежко 

Морски наводнения: 11 района с дължина общо 267 км. 

• BG2_APSFR_BS_01 – ЧЕРНО МОРЕ – ДУРАНКУЛАК - участък от РЗПРН с обща 
дължина 14 км обхваща Дуранкулашкото суходолие, населеното място с. 
Дуранкулак, Дуранкулашкото езеро и участък от морския бряг. 

• BG2_APSFR_BS_02 – ЧЕРНО МОРЕ – ШАБЛА - участък от РЗПРН с обща 
дължина 15 км обхваща Шабленското суходолие, населеното място гр. Шабла, 
Шабленското езеро и участък от морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_03 – ЧЕРНО МОРЕ – БАЛЧИК - Разглежданият участък от 
РЗПРН с обща дължина 31 км обхваща р. Батовска и р. Екренска, населените места 
гр. Балчик, к.к. „Албена”, с. Кранево и участък от морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_04 – ЧЕРНО МОРЕ – ВАРНА - Разглежданият участък от РЗПРН 
с обща дължина 36 км обхваща населените места гр. Варна, с. Казашко, с. Езерово 
и с. Страшимирово, Варненското езеро и участък от морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_05 – ЧЕРНО МОРЕ – ОБЗОР - Разглежданият участък от РЗПРН с 
обща дължина 18 км обхваща р. Панаирдере, р. Двойница, дерета, вливащи се в 
морето, населеното място гр. Обзор и участък от морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_06 – ЧЕРНО МОРЕ – НЕСЕБЪР - Разглежданият участък от 
РЗПРН с обща дължина 27 км обхваща р. Ахелой, р. Хаджидере, населените места 
к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, с. Равда и с. Ахелой и участък от морския бряг 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 8 

• BG2_APSFR_BS_07 – ЧЕРНО МОРЕ – БУРГАС - Разглежданият участък от 
РЗПРН с обща дължина 73 км обхваща р. Айтоска, населените места гр. Поморие и 
гр. Бургас, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаско езеро и Мандренско 
езеро и участък от морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_08 – ЧЕРНО МОРЕ – СОЗОПОЛ - Разглежданият участък от 
РЗПРН с обща дължина 16 км обхваща населеното място гр. Созопол и участък от 
морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_09 – ЧЕРНО МОРЕ – ПРИМОРСКО - Разглежданият участък от 
РЗПРН с обща дължина 14 км обхваща р. Дяволска, р. Караагач, населените места 
гр. Приморско, гр. Китен и с. Лозенец и участък от морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_10 – ЧЕРНО МОРЕ – ЦАРЕВО - Разглежданият участък от 
РЗПРН с обща дължина 9 км обхваща р. Ливсово дере, населеното място гр. Царево 
и участък от морския бряг 

• BG2_APSFR_BS_11 – ЧЕРНО МОРЕ – АХТОПОЛ - Разглежданият участък от 
РЗПРН с обща дължина 4 км обхваща населеното място гр. Ахтопол и участък от 
морския бряг. 

Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск от 
наводнения в обхвата на ЧРБУВ е 915 км. 
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Фиг. 2.1-2 Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Черноморски РБУВ 

 
В Районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са включени 95 
населени места, 4 курортни образувания, в 33 общини, разположени в 8 
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области.Приблизителният брой на населението, попадащо в РЗПРН, е около 870 хиляди 
души от населението в целия басейнов район. 

Към ПУРН е разработена Програма от мерки (ПоМ) за намаляване на риска от 
наводнения, като предвидените мерки са насочени основно към определените 45 
района със значителен потенциален риск от наводнения, като в ПУРН са включени и 
мерки, които са приложими за целия Район за басейново управление на водите. 

Общините на територията на БД Черноморски район, за които съществува вероятност 
да бъдат засегнати, са 33 броя: Аврен, Aйтос, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, 
Царево, Девня, Долни Чифлик, Kамено, Карнобат, Kаспичан, Kаварна, Котел, Mалко 
Търново, Несебър, Нови Пазар, Поморие, Приморско, Провадия, Шабла, Шумен, 
Сливен, Смядово, Созопол, Средец, Стралджа, Суворово, Търговище, Върбица, Варна, 
Велики Преслав. 

Окончателните РЗПРН са определени със Заповед №128/15.08.2013 г. на Директора на 
ЧРБУВ, с приложения: обща карта и списък на РЗПРН, в които влизат 13 
местоположения, оценени с "висок" и "среден" риск и утвърдени със Заповед № РД- 
745/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите . 

РЗПРН са докладвани в Европейската комисия чрез Европейската информационна 
система за води в изпълнение на чл. 15, пар. 1 от Директива 2007/60/Е0 за оценка и 
управление на риска от наводнения. 

2.2 Времева рамка 

Разглежданият период от време, за който се оценяват положителни и отрицателни 
въздействия, е предвижданият период от 6 години, за който е разработен ПУРН – 2016-
2021 г. 

 

3 Приоритети и цели на ПУРН и мерки за постигането им 

3.1 Цел на ПУРН в Черноморски РБУВ 

Директорът на Басейновата дирекция е компетентен орган за басейново управление, 
отговорен за разработването на плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и плана 
за управление на риска от наводнения. В съответствие с чл. 146о, ал. 3 от Закона за 
водите, първите планове за управление на риска от наводнения се разработват 
съгласувано с актуализацията на ПУРБ и се включват в тях. При разработването на 
ПУРН се използват информацията и данните за разработването на плановете за 
управление на речните басейни. За ЧРБУВ има изготвен и утвърден ПУРБ, с период на 
действие 2009-2015 г., и проект на актуализиран ПУРБ с период на действие 2016-
2021г.  

Целта на плана за управление на риска от наводнения е да създаде условия за 
намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, околната среда, 
културното наследство и стопанската дейност за определените райони със значителен 
потенциален риск от наводнения за територията на Черноморски район. Той разглежда 
всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки характеристиките 
на конкретния речен басейн и интегрира аспектите на опазване на околната среда, като 
осигурява високо ниво на опазването й. В него е включена Програма от мерки, която се 
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съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително 
прогнозите за наводнения и системите за ранно предупреждение. 

За осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на 
Басейнова дирекция при изготвяне на ПУРН е разработен Проект № DIR-51211229-1- 
171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения". Проектът е 
финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO005/12/1. 20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна 
среда 2007 - 2013 г. ".Басейнова дирекция „Черноморски район" е бенефициент по 
проекта съгласно Заповед № РД-ОП-54/ 29. 09. 2012 г. на Министъра на околната среда 
и водите. 

Общата цел на проекта е принос за правилното и навременно прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. В частност целта се състои в 
успешното и в срок разработване на необходимите документи относно оценката и 
управлението на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 
2007/60/ЕО, насочена към намаляване на риска от настъпване на неблагоприятни 
последици за човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното 
наследство на страната. 

Специфичните цели на проекта са изготвяне на първоначална оценка на риска от 
наводнения, карти на районите с риск и под заплаха и разработване на планове за 
управление на риска от наводнения. 

3.2 Приоритети и цели за управление на риска от наводнения 

С цел прилагане на единен национален подход при определяне на целите и 
приоритетите за управление на риска от наводнения през 2014 г. са разработени 
Национални приоритети за управление на риска от наводнения, които са определени и 
обособени в 5 основни направления/насоки, съгласно заложените изисквания в 
законодателството. Така определените приоритети предполагат планиране на 
определени цели (действия) за тяхното постигане, като към определените 5 приоритета 
са използвани общо 17 възможни цели, както са описани по-долу: 

Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве 

Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения 

Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения 

от урбанизираните територии 

Цел 1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот 

Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура  

Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 

бизнеса 

Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура 

Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-исторически 
обекти 

Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда 

Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 
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Цел 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO 
обекти) 

Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените територии 
и защитените зони 

Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и 
крайречни територии 

Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението 

Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения 

Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения 

Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за управление на 

риска от наводнения (УРН) 

Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 
териториите и УРН 

Цел 5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН 

Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН 

Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен 
басейн 

Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения 

Определянето на целите и приоритетите при управлението на риска от наводненията за 
обхвата на Черноморския район за басейново управление на водите е извършено въз 
основа на Националния каталог от мерки и национални приоритети за управление на 
риска от наводнения, картите на заплахата и на риска от наводнения и актуална 
информация, получена от компетентни институции и дружества. 

Работата по определяне на целите е започнала с подробен преглед на резултатите от 
Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) и Районите със значителен 
потенциален риск от наводнение (РЗПРН), съгласно действащата нормативна база и 
наличната информация. От анализът е идентифицирана необходимост от набиране на 
допълнителна информация, каквато е изискана под формата на въпросник, 
структуриран по приоритети от общини, областни администрации, РИОСВ, Регионални 
дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД „ПБЗН“), областни 
дирекции „Земеделие и гори“ (ОД „ЗГ“), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), ВиК 
дружествата, електроразпределителни дружества, мобилни оператори и др.  

Извършена е оценка на състоянието и ефективността на съществуващите защитни 
съоръжения, в т.ч. и по морския бряг. Анализирана е допълнително получената 
информация относно наличие на планове за действие преди-, по време- и след 
наводнение, или на такива части от областните и общински планове. 

Направен е подробен преглед на съществуващите планове за защита при бедствия на 
областно ниво, в които има обособена част „План за защита при наводнение“ и на 
Плановете за защита при наводнение на общинско ниво. В частта „Мерки за 
предотвратяване или намаляване на риска от бедствия“ се предлагат предимно мерки, 
които да се предприемат след наводнение, не за преди- и по време на наводнение, което 
не е съобразено с каталога от мерки.  
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След извършеният преглед и анализ са изведени основните проблеми за всеки РЗПРН и 
са предложени конкретни цели по петте приоритета. Посочените конкретни цели за 
преодоляване на идентифицираните проблеми са определени въз основа на общите 
цели в изпълнение на националните приоритети за управление на риска от наводнения. 

Приоритетите и целите се определят на ниво РЗПРН и речни басейни на: 

• Река Камчия, 

• Река Провадийска, 

• Мандренски реки, 

• Севернобургаски реки, 

• Южнобургаски реки, 

• Черно море. 

Основната единица е РЗПРН от басейновия район при спазване на следната 
последователност: 

1. Обобщаване на информацията и резултатите от картите на риска от наводнение и 
изготвяне на таблици, съдържащи елементите на риска - вид стопанска дейност, брой 
засегнати жители, инсталации замърсители, обекти от националната екологична мрежа, 
критична инфраструктура и културни обекти. За всеки от елементите на риска е 
посочена съответната единица за оценка (напр. дка, брой на засегнати жители или 
критична инфраструктура). 

2. За всеки елемент на риск, за който е идентифицирана заплаха от наводнение, са 
формулирани приоритети и цели в съответствие с: националните приоритети и цели и 
проблемите на конкретния РЗПРН. 

3. Приоритетите и целите за района за басейново управление на водите представляват 
съвкупност от формулираните приоритети и цели за речните басейни на Камчия, 
Провадийска, Мандренски реки, Севернобургаски и Южнобургаски реки, както и 
Черно море. 

3.3 Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения 

Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения е изготвена в съответствие 
с изискванията на чл.146к, ал.1 от Закона за водите. В нея са включени 975 мерки, за 
целия Черноморски район и за отделните РЗПРН. 

За съставянето на проекта на ПоМ е използвана базата от данни на Националния 
каталог от мерки за УРН, съдържаща 154 отделни мерки, структурирани и кодирани по 
аспекти на управлението на риска от наводнения, както следва: 

Предотвратяване (Пр) 

1. Избягване 

2. Отстраняване или преместване 

3. Намаляване 

4. Друго предотвратяване 
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Защита (Защ) 

1. Управление на оттока и речните басейни 

2. Регулиране на оттока 

3. Канали, крайбрежни и заливаеми ивици 

4. Управление на повърхностни води 

5. Друга защита 

Подготвеност (По) 

1. Прогнози и предупреждения за наводнения 

2. Планиране на реакция при извънредни ситуации 

3. Обществена осведоменост и готовност 

4. Друга готовност 

Възстановяване и преглед/Придобит опит (В) 

1. Индивидуално и социално възстановяване 

2. Възстановяване на околната среда 

3. Друго възстановяване и преглед 

Реакция при наводнение (Р) 

1. Национално ниво 

2. Басейново ниво 

3. Областно или общинско ниво 

4. Друго ниво 

Други (Др.) 

Всяка една от мерките е кодирана на български и английски език. Кодовете на 
латиница са разработени във връзка с докладването и са съобразени с изискванията на 
ЕС GuidanceforReportingundertheFloodsDirective (2007/60/EC), 2013. Според този 
документ кодовете на мерки, които се използват за докладване по РДВ и по 
Директивата за наводненията са еднакви. 

Подходът, който е използван за извеждане на мерките за УРН, се базира на 
идентифицираните проблеми и формулираните приоритети и цели за всеки РЗПРН, 
съгласно национално определените. За всеки един от трите вероятностни периода - 20, 
100 и 1000 годишен, са определени набор от възможни мерки, като след извършен 
анализ разходи-ползи е избрана най-подходящата комбинация за всеки РЗПРН. 

Програмата от мерки за всеки сценарий включва следните основни атрибути: 

• Приоритет (към кой приоритет е насочена мярката); 

• Цели; 

• Каталожен номер, който отговаря на номера на мярката съгласно Националния 
каталог; 

• Мярка (наименование); 

• Описание на мярката; 
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• Тип на мярката (инвестиционна или оперативна); 

• Единична цена на мярката; 

• Разходи за изпълнение на мярката ( периода 2006-2021 г. общо); 

• Отговорна институция/лице за изпълнение на мярката; 

• Потенциален източник на финансиране и др. 

В резултат на извършения анализ за РЗПРН в ЧБРУВ са идентифицирани следните 
типове мерки: на ниво РЗПРН и на ниво Черноморски район за басейново управление 
на водите, както са описани по-долу. 

Мерки на ниво Район със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) 

За постигане на Приоритет 1. Опазване на човешкия живот и общественото 

здраве: 

• Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока 
вълна 

• Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 
територия 

• Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири 

• Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел 
разтоварване на наднормените водни количества 

• Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично 
състояние на селскостопанските площи 

• Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони 

• Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения 

• Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 
складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или 
дерета 

• Реконструкция и поддържане на корекциите 

• Изграждане на нови корекции 

• Удълбочаване на участъци от дерета 

• Възстановяване и надграждане на компрометирани диги 

• Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и 
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в 
заливаемите зони 

• Оформяне на пясъчни защитни валове 

• Поставяне на временни прегради: чували с пясък и прегради от сглобяеми панели 

• Ремонт/ реконструкция на съществуващи дамби 

• Проверка на основите и устойчивостта на съществуващи сгради в рисковите 
райони 
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• Други 

За постигане на Приоритет 2. По-висока степен на защита на критичната 

инфраструктура: 

• Разширяване на „тесните места“ като мостове и др., които водят до подприщване 
на речния отток 

• Охранителни, отвеждащи канали в границите на населените места и изпомпване на 
води 

• Актуализация на плановете за действие при аварии 

• Други 

За постигане на Приоритет 3. Повишаване защитата на околната среда: 

• Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир. Изграждане 
на защитен горски пояс 

• Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове 

• Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ и ЗЗ 
от НЕМ Натура 2000 

• Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони 
(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.) 

• Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 
реката (галерийните гори по речните брегове) 

• Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или 
отделни предприятия 

• Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за отпадъци, особено в 
заливаеми територии 

• Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу 
наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, 
сгуроототвали и други съоръжения 

• Актуализация на планове за управление на защитени местности с анализи и мерки 
предвид морски наводнения 

• Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на оттичането 

• Поддържане на съществуващи канализационни мрежи в добро състояние 

• Дейности за защита на речните брегове от ерозия вкл. биол. укрепване 

• Други 

За постигане на Приоритет 4. Подобряване на подготвеността и реакциите на 

населението: 

• Подготовка на населението за действие при наводнения 

• Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за водните нива, оттока 
и опасността от струпвания на лед. 

• Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с 
наводненията 
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• Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от 
наводнения, вкл. в трансграничен район 

• Предоставяне на актуална информация на всички заинтересовани страни 

• Други 

За постигане на Приоритет 5. Подобряване на административния капацитет за 

УРН: 

• Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление 
на риска от наводнения на други държави 

• Обмяна на знания и опит 

• Създаване и надграждане на информационна система за мониторинг на водите, в 
т.ч. специализирани бази данни 

• Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, 
басейново и местно) от единната спасителна система 

• Актуализиране на карти, имащи отношение към наводненията 

• Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на 
потенциално опасните водни обекти. 

• Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по предотвратяване и 
ликвидиране на последствията от наводнения на държавните органи, органите на 
местното самоуправление и местната администрация и бизнеса 

• Други 

Мерки на ниво Черноморски район за басейново управление на водите 

Мерките на ниво Черноморски район за басейново управление на водите включват 
подобряване на администрирането, включително нормативни ограничения и забрани, 
подобряване прогнозирането и информацията за наводненията, повишаване капацитета 
на ЧРБУВ и подготовка на вторите ПУРН и системи за ранно предупреждение. 

1. Подобряване на администрирането, включително нормативни ограничения и 

забрани 

• Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони 

• Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради 

• Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на 
строителството в границите на наводняемите зони (РЗПРН) 

• Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по предотвратяване и 
ликвидиране на последствията от аварии на държавните органи, органите на 
местното самоуправление и местната администрация и бизнеса 

• Актуализиране на карти, имащи отношение към наводненията 

• Извеждане на „научени уроци" и предоставяне на компетентните институции 

2. Подобряване прогнозирането и информацията за наводненията 

• Модернизиране на мрежата за метеорологичен и хидрометричен мониторинг 
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• Подобрение на съществуващата хидроложка информационна система за 
получаване на данни в реално време за целия басейн. 

• Създаване на информационна система за мониторинг на водите, в т.ч. 
специализирани бази данни 

• Прогнозно моделиране на процесите на речните и морските наводнения 

• Прогнозиране на метеорологични и хидрологични ситуации 

• Доразвиване на съществуващите бази данни за водите с цел прогноза на 
наводненията вкл. техния обмен. 

• Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление 
на риска от наводнения на други държави 

3. Повишаване капацитета на ЧРБУВ и подготовка на вторите ПУРН 

• Участие на БД в съвети по устройство на територията 

• Повишаване капацитета на БД за извършване на контрол 

• Заснемане на потенциалните наводняеми зони чрез картографиране и 
дигитализиране на релефа (ЦМР) 

• Подготовка на карти за ПУРН 

• Информиране на обществеността и провеждане обществено обсъждане на 
различните етапи и на проекта за ПУРН 

• Провеждане на консултации с обществеността при определяне на рисковите зони 

• Провеждане на консултации с обществеността при разработване на мерки за 
превенция от наводнения 

• Информиране на обществеността за институционалната рамка при УРН 

• Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация и карти за 
наводненията 

• Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с 
наводненията 

• Изработване на публично достъпни карти за опасността от наводнение, с които да 
бъде запозната обществеността. Публично оповестяване на годишните доклади за 
състоянието на язовирните стени и други ХТС 

• Провеждане на изследвания във връзка с разработването на Вторите ПУРН 

• Проучвания върху промените и процесите на възстановяване в екологичното 
състояние и качеството на повърхностните води (реки, езера/язовири, преходни и 
крайбрежни морски) в резултат от наводнения 

4. Системи за ранно предупреждение 

• Създаване и поддържане на системи за наблюдение 

• Създаване и поддържане на системи за прогнози 

• Създаване и поддържане на система за ранно предупреждение и за 
трансграничните водни басейни 
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• Обучение за ползване на системата за ранно предупреждение. 

Предлага се системата за ранно предупреждение да бъде разработена на басейнов 
принцип и след това да бъде обединена на национално ниво, като основанията за това 
са: по-бързо получаване на информацията и реагиране на място, особено при поройни 
наводнения и спецификата на морските наводнения, които са характерни само за този 
район. 

4 Връзка на ПУРН с други съотносими планове и програми 

Определянето на взаимовръзките между съотносимите стратегически документи и 
оценката на ПУРН има следните цели: 

• установяване на наличието на потенциални взаимодопълващи се елементи или 
потенциални различия и ограничения; 

• установяване на проблеми, които вече са покрити от други политики, планове, 
програми или проекти; 

• преценка на кумулативните ефекти върху основни рецептори за изпълнение на 
свързаните планове/програми, за да се потвърди оценката на конкретните 
последствия на оценявания план.  

Плановете, програмите и стратегиите, които биха могли да взаимодействат с ПУРН в 
ЧРБУВ са разгледани съответно на ниво ЕС, на национално и на регионално/секторно 
ниво. 

4.1 Основни стратегически документи на ЕС 

Основните стратегически документи на ЕС, които са относими към ПУРН на ЧРБУВ, 
са следните: 

Стратегия "Европа 2020": Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж
3
 

Стратегията Европа 2020 (ЕС 2020) е стратегия на Европейския съюз, която цели 
главно да се преодолее кризата, която продължава да се отразява на европейската 
икономика. Стратегията си поставя за цел да премахне недостатъците на сегашния 
модел на развитие и да създаде условия, даващи възможности за по-интелигентен, по-
устойчив и по-благоприятен за включване икономически растеж. За бъде въведена в 
действие, Европейският съюз постави 5 основни цели, които иска да постигне през 
настоящото десетилетие. Те включват области като заетостта, образованието, 
изследванията и иновациите, социалното включване, намаляването на бедността и 
енергетиката/климата. 

Стратегията „Европа 2020“ предлага три взаимно подкрепящи се приоритета: 

• интелигентен растеж - развитие на икономика, основана на знанията и иновациите; 

• устойчив растеж — насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 
икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

• растеж, предразполагащ към социално включване - насърчаване на икономика с 
високи равнища на заетост, осигуряване на социално и териториално сближаване. 

                                                 
3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF 
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Приоритетите и целите при управление на риска от наводнения в Черноморски РБУВ 
са определени на база дефинираните на национално ниво приоритети и цели. 
Предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели. 

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г
.4 

Стратегията има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и 
унищожаването на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест 
приоритетни цели:  

• Опазване и възстановяване на природата; 

• Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги; 

• Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство; 

• Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси; 

• Борба с инвазивните чужди видове; 

• Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие. 

Стратегията е неотменна част от стратегия „Европа 2020“ и по-конкретно на водещата 
инициатива със заглавие „Европа за ефективно използване на ресурсите“. 

Предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели най-вече по отношение на 
опазването на природата, поддържането на екосистемите и устойчивото развитие. 

Стратегията на Европейския съюз за адаптация към изменението на климата. 

Целта на стратегията е да се допринесе за повишаване на устойчивостта на Европа 
спрямо изменението на климата, като се завиши подготвеността и способността да се 
реагира на въздействията от изменението на климата на местно, регионално, 
национално и европейско равнище. В Стратегията е обърнато специално внимание на 
необходимостта политиките за адаптация да са тясно свързани и да са координирани с 
политиките за управление на риска от бедствия на различни нива на управление. Това 
предполага прилагането на интегрирани подходи и методи за оценка на въздействието 
на климатичните промени върху човешкото здраве, природните и антропогенни 
системи и за оценка на уязвимостта и риска от природни бедствия. Съответно, такава 
съгласуваност е необходима и между националните и секторни стратегии за адаптация 
и плановете за управление на риска. 

Стратегията, приета през април 2013 г., има 3 цели, включващи общо 8 действия за 
достигането им. 

Цел 1. Насърчаване на действията от страна на държавите членки да предприемат 

8 основни действия. 

Действие 1: Насърчаване на всички държави членки да приемат подробни стратегии 

за адаптация 

Действие 2: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на изграждането на 

капацитет и засилването на действията за адаптация в Европа (2013-2020). 

Действие 3: Въвеждане на адаптацията в рамките на Споразумението на кметовете 

(2013—2014 г.) 

                                                 
4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029 
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Цел 2. По-добра информираност при вземането на решения 

Действие 4: Запълване на празнотите в знанията 

Действие 5: Доразвиване на Climate-ADAPT за „обслужване на едно гише“ с 

информация за адаптацията в Европа 

Цел 3. Осигуряване на устойчивостта на действията на ЕС срещу изменението на 

климата: насърчаване на адаптацията в ключови уязвими сектори 

Действие 6: Улесняване на климатичната устойчивост на общата селскостопанска 

политика (ОСП), политиката на сближаване и общата политика в областта на 

рибарството 

Действие 7: Осигуряване на по-устойчива инфраструктура 

Действие 8: Насърчаване на застрахователни и други финансови продукти за 

устойчиви инвестиции и бизнес решения 

В становището на Европейския икономически и социален комитет през октомври 2013 
по стратегията са направени известни допълнения и уточнения включително и по 
проблемите, свързани с опасността от наводнения. 

По действие 2: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на изграждането на 
капацитет и засилването на действията за адаптация в Европа (2013—2020 г.) 
Комисията е определила пет уязвими области, между които средствата трябва да се 
разделят справедливо: 

• трансгранично управление на наводненията; 

• трансгранично управление на крайбрежните зони; 

По действие 7: осигуряване на по-устойчива инфраструктура счита, че основните 
заплахи за инфраструктурата включват щети или разрушения, причинени от екстремни 
метеорологични явления, които изменението на климата може да засили; крайбрежните 
наводнения по поречието на реките и наводненията поради покачването на морското 
равнище; трудности при осигуряването на електрическа енергия, питейна вода, както и 
последиците от покачване на температурата за оперативните разходи на предприятията. 
Дадена инфраструктура може да не е засегната пряко, но не е оперативна, ако е 
невъзможен физически достъп до услугите (напр. ИКТ). 

Като се вземе предвид, че в Европа има примери за стесняване на речните корита или 
пресушаване на блата, което влошава последиците от наводненията, би следвало да се 
създадат модели за градоустройствена рационалност.  

По действие 8: насърчаване на застрахователни и други финансови продукти счита, че 
по отношение на наводненията процентът на навлизане на застраховането не е много 
висок в повечето държави членки с изключение на случаите, при които се включва 
застраховка срещу наводнения наред с други покрития. Препоръчително е да се 
разшири дейността по застраховането свързано с риска от наводнения. 

Предвижданията на ПУРН са свързани както с целите, така и с действията, предвидени 
в Стратегията и най-вече Действие 2 и Действие 7. 
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План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020г. (A Blueprint to Safeguard 

Europe’s Water resources)
5
 

Планът определя целта и пътят за развитие на политиката на ЕС в областта на водите. 
Има за цел да се справи с пречките, които възпрепятстват действията за опазване на 
водните ресурси на Европа, и се основава на задълбочена оценка на съществуващата 
политика. Формулирани са конкретни цели и график за изпълнението им. 

Дългосрочната цел на планът за опазване на водните ресурси в Европа е да се 
гарантира наличието на вода с добро качество за устойчиво и справедливо използване 
на водите в съответствие с целите на Рамковата директива за водите. Времевия 
хоризонт на Плана е 2020 г., тъй като той е тясно свързан с стратегията "Европа 2020" и 
Пътната карта за ресурсна ефективност.  

Планът има 3 основни цели:  

Първо: подобряване на прилагането на настоящата политика по водите на ЕС, чрез 
пълноценно използване на възможностите, предвидени от настоящата законова рамка;  

Второ: насърчаване на интеграцията на целите на политиката по водите и  на другите 
политики. Пазарът трябва да се управлява на базата на по-доброто разбиране на 
разходите и ползите, както от икономическите дейности, така и от управлението на 
водните ресурси;  

Трето: там, където е необходимо - завършване на настоящата рамка на политиката, 
особено по отношение на управлението на количеството на водите,  ефективността и 
адаптирането към изменението на климата.  

За разработването на Плана се ползва информация основно от Плановете за управление 
на речните басейни, направената проверка на политиката по водите, прегледа на 
политиката по недостиг на вода и засушаване, както и от няколко проучвания - за 
оценка на уязвимостта на водните ресурси към изменението на климата и някои 
въздействия от човешката дейност.  

Планът за опазване на водните ресурси в Европа предлага действия на ниво ЕС, като 
при предлагането на подобренията ще се вземат предвид различията между и в рамките 
на държавите-членки по отношение на наличието на вода, качеството, количеството, 
ефективност и т.н. Планът въвежда инструменти, чрез които държавите-членки могат 
да подобрят управлението на водите на национално и регионално ниво и на ниво речен 
басейн.  

Планът определя дневния ред на политиката за водите на ЕС през следващите години, 
по-специално Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите, която 
обединява Европейската Комисия, държавите-членки и заинтересованите страни. 

Възможностите за подобряване на политиката по водите са структурирани по петте 
основни теми, които се очаква да бъдат обхванати от Плана за опазване на водните 
ресурси в Европа. За всяка тема са идентифицирани основните проблеми и са посочени 
възможни действия, които биха довели до подобряване на политиката и резултатите от 
прилагането й. 

Планът за опазване на водните ресурси на Европа разглежда включително 

уязвимостта на водите в ЕС, заедно с проблемите и възможните решения, като 

                                                 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0673 
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съдържа конкретни мерки за ограничаване на отрицателните последици от 

наводненията и има пряка връзка с ПУРН. 

В т.2.4. Уязвимостта на водите в ЕС — проблеми и решения е заложена 
необходимостта от подобряване на устойчивостта на водната екосистема за адаптиране 
към променящия се климат, който има вероятност да доведе и до допълнителен натиск, 
като например по-висока температура на водата и инвазивни видове. Същевременно за 
заложени мерки, основаващи се на интегриран подход за управление на бедствия и 
специално насочени към справяне с последиците от екстремните явления като суши и 
наводнения, чиято честота, интензивност и екологични и икономически щети изглежда 
са се увеличили през последните тридесет години. Плана изисква разработването на 
планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) до 2015 г., които трябва да 
бъдат напълно съгласувани с втория цикъл на ПУРБ, предвидени също за 2015 г. ПУРН 
следва също така да бъдат взети предвид при разработването на междусекторни 
планове за управление на риска, обхващащи множество опасности. Това би трябвало да 
доведе до по-добро земеползване и пространствено планиране, с надлежно отчитане на 
изменението на климата, устойчивостта срещу бедствия и нуждите на адаптирането 
Сред мерките, които могат да допринесат в голяма степен за ограничаване на 
отрицателните последици от наводненията и сушите, е зелената инфраструктура, и 
по-специално мерките за естествено задържане на водите, както и създаване на 
Европейска система за осведоменост във връзка с наводненията. Мерките за естествено 
задържане на водите включват възстановяване на заливните равнини и влажните зони, 
които могат да поемат вода в периоди на обилни — или свръхобилни — валежи, за да 
бъде използвана в периоди на недостиг. Зелената инфраструктура може да спомогне да 
се гарантира предоставянето на екосистемни услуги в съответствие със стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие6. Намаляването на запечатването на почвата е друга 
мярка, която може да намали рисковете от наводнения7. Тези мерки трябва да бъдат 
включени едновременно в ПУРБ и ПУРН и, както вече бе посочено, следва да се 
превърнат в приоритет за финансиране в рамките на общата селскостопанска политика 
(ОСП), кохезионните и структурните фондове.  
 

Бяла книга за адаптация към климатичните изменения
8
 

Бялата книга дава два подхода, по които да се предприемат действия срещу изменящия 
се климат – намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към 
климатичните изменения. Те са косвено свързани с ПУРН тъй като в Бялата книга е 

формулирана рамка от дейности за намаляване на уязвимостта на ЕС спрямо 

въздействията на изменението на климата. Документът установява рамка за действия, 
насочени към: 

•  изграждане на солидни знания относно рисковете и въздействието на изменението 
на климата. 

• отчитане на въздействието на изменението на климата в основните политики на ЕС. 

                                                 
6 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален 

комитет и до Комитета на регионите. Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на 
ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. COM(2011) 244, 3.5.2011 г. 
7 Работен документ на службите на Комисията „Насоки относно най-добрите практики за 
ограничаване, смекчаване или компенсиране на запечатването на почвата“, SWD(2012) 101 final/2, 
15.5.2012 г. 
8 http://old.europe.bg/htmls/page.php?category=5&id=20726 
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•  комбиниране на различни политически мерки за най-добри резултати - възможно е 
да са необходими нови форми на финансиране (включително основани на пазара 
схеми) за улесняване на приспособяването. 

•  подкрепа за по-широки международни усилия и приспособяване. 

•  сътрудничество с националните, регионални и местни органи. 

Очаква се да се осигури: 

• Да се разработят методики за предпазване спрямо въздействията на изменението на 
климата за инфраструктурните проекти и да се обмисли как тези методики да бъдат 
включени в указанията за Трансевропейските транспортни мрежи, както и в 
указанията за инвестиране в рамките на Кохезионната политика; 

• Да се проучи възможността оценката на въздействието върху климата и на 
изменящия се климат върху проектите да стане задължително условие за 
публичните и частните инвестиции; 

• Да се оцени възможността за включване на въздействията на климата в 
строителните стандарти, например Еврокодовете; 

• Да бъдат разработени до 2011 г. указания за интегриране на въздействието на 
климата в ОВОС и СЕО. 

 
При изготвяне на доклада за ЕО е ползвано Ръководството за интегриране на 

изменението на климата и биоразнообразието в процедурата по екологичната 

оценка на Европейска комисия, 2013 г. 

4.2 Национални стратегии, програми и планове 

Основните планове, програми и стратегии, съотносими с ПУРН в Черноморски РБУВ, 
са следните: 

Национална програма за развитие: България 2020 г.
9
 

Националната програма за развитие: България: 2020 г. (НПР BG2020) е водещият 
стратегически и програмен документ, излагащ подробно целите на политиките на 
развитието в страната до 2020 г. 

Главната цел на НПР BG2020 е да се постигне качествен и балансиран дългосрочен 
икономически растеж. За тази цел са определени три цели: 

• Повишаване на стандарта на живот чрез конкурентно образование и обучение, 
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и осигуряване на 
достъпно и качествено здравеопазване. 

• Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряване на оптимални условия за 
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението. 

• Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 
благоприятна среда за бизнеса, насърчаване на инвестициите, прилагане на 
иновативни решения и подобряване на ефективността на ресурсите. 

                                                 
9

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=765 
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Основната цел на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 
въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 
стопанската дейност от наводненията в Черноморски РБУВ и по-конкретно – в 
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения. Проектът на 
ПУРН е в съответствие с предвидените мерки в подприоритет 3.5 Създаване на условия 
за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към 
настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване 
на природните ресурси. 

 

Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.10 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е 
основополагащ документ, определящ стратегическата рамка на държавната политика за 
постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите в страната и за 
преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в контекста на 
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. 

Главната стратегическа цел на НСРР е да се постигне устойчиво интегрирано 
регионално развитие на основата на използване на местния потенциал и сближаване 
между регионите в икономическо, социално и териториално отношение. Основната 
стратегическа цел на НСРР се рационализира в четири стратегически цели, както 
следва: 

• Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 
междурегионален контекст чрез развитие на собствения потенциал на регионите и 
опазване на околната среда. 

• Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните 
различия в социалната област чрез възможностите за развитие и реализиране на 
човешкия капитал. 

• Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 
вътрешнорегионалното и междурегионалното сътрудничество.  

• Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 
мрежата от градски центрове, подобряване на връзките в регионите и качеството на 
градската околна среда в населените места. 

Целите на ПУРН биха могли да допринесат за стратегическите цели на НСРР по 
отношение на опазването на околната среда и балансираното териториално развитие.  
Проектът на ПУРН е в съответствие със Специфична цел 5: Превенция на природни 

рискове на Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната 

среда 

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.11 

Съгласно Националната програма за защита при бедствия 2014-2018, мерките за 
намаляване на риска от наводнения, предвидени в ПУРН, са част от превантивната 
дейност по смисъла на Закона за защита при бедствия. По приоритет те следва за бъдат 

                                                 
10

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772 
11

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=899 
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залагани в годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при 
бедствия, както и да бъдат съобразени при разработване на Плановете за защита при 
бедствия на съответното ниво (областно, общинско). 

Предвид горното, ще бъде осигурена координация на ПУРН в Черноморски РБУВ с 
други планове, а именно: 

• Годишни планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия  

• Областни планове за защита при бедствия на територията на Черноморски РБУВ 

• Общински планове за защита при бедствия на територията на Черноморски РБУВ 

• Общински планове за развитие на територията на Черноморски РБУВ 

Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за 

периода 2014 - 2018 г.
12

 

Програмата цели укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни 
и дългосрочни политики в области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, 
пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, демографска политика. 
Програмата включва следните основни цели и мерки, чрез които да се реализират 
основните приоритети: 

• Провеждане на реформи в полза на обществото 

• Спазване на върховенството на закона като основа за възстановяването на 
справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда 

• Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната среда 

• Модернизиране на управлението и засилване на демократичната легитимност на 
публичните институции 

• Създаване на условия за развитие на страната и ускорен икономически растеж 

• Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства 

• Гарантиране на националната и енергийната независимост на страната 

• Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри 
условия на живот за хората 

• Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална 
политика, която подпомага уязвимите групи и безработните 

• Ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса в хоризонт до 2030 г. 
 

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области, 
за които правителството на България набеляза конкретни цели и мерки, които ще 
допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика 
и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на 
обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, 
образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и 
инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и 
опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, 

                                                 
12 http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Government%20programme%202014-2018_13.02.2015.pdf 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 27 

култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и  бществен 
ред и младежта и спорта. 

В раздела „Екология и опазване на околната среда“ е записана Цел 6: Намаляване на 
неблагоприятните последици от наводненията и повишаване на нивото на сигурност и 
защита на населението, околната среда, стопанската дейност и културното наследство 
на страната. За реализирането на тази цел са предвидени следните мерки: 

• Разработване на Планове за управление на риска от наводнения 

• Установяване на центрове за повишаване на готовността на населението за 
адекватна реакция при наводнения 

Следователно изготвянето на ПУРН пряко способства за реализирането на 
гореспоменатата Цел 6, а непряко - за останалите цели в раздела „Екология и опазване 
на околната среда“. Също така ПУРН допринася и за целите поставени в раздела 
„Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии“ свързани с наводненията. 

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г.
13

 

Стратегията има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на стратегическите 
приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне 
изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на национално, областно, 
общинско и обектово ниво. Стратегията още спомага за идентифициране и 
приоритизиране на конкретни области за трансгранично и регионално сътрудничество, 
както и гарантира решаването на проблемите координирано, с перспектива за развитие 
на капацитета за намаляване на риска от бедствия в дългосрочен план. 

Стратегията се основава на следните ключови ценности: позитивно мислене, 
перспективност, информираност, култура, равнопоставеност, отговорност, 
сътрудничество, приемственост и политическа воля. 

Наред с другите опасности за Република България, Стратегията разглежда и опасността 
от наводнения. 

Основната стратегическа цел формулирана в Стратегията е: Предотвратяване и/или 

намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-

икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България, 

вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия. 

За постигане на целта, са определени следните приоритети за действие: 

• Развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна 
и институционална рамка за намаляване на риска от бедствия. 

• Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия. Разширяване и 
поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно 
предупреждение и оповестяване при бедствия. 

• Изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в 
обществото чрез използване на опита, обучението, научните изследвания и 
иновациите. 

• Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за 
ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление. 

                                                 
13 http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyres/DA55BDC6-488B-4223-A81E-7BBE41A548D1/0/DRR_Strategy.pdf 
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Изготвянето и прилагането на ПУРН пряко способства за реализирането на основната 
цел на Стратегията, както и на приоритетите за действие по отношение управлението 
на рисковете от наводнения. 

 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България
14

 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 
България формулира дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния 
сектор, а именно: Устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална 

степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, 

както и на водните екосистеми.  

За реализирането на горната стратегическа цел са формулирани четири основни цели с 
по няколко подцели. Цел 4 от Стратегията е „Намаляване на риска от щети при 
наводнения“ със следните подцели: 

- 4.1. Идентифициране на рисковите зони. 

- 4.2. Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения. 

Изготвянето и прилагането на ПУРН пряко способства за реализирането на 
горепосочената Цел 4, както и на нейните подцели. 

 

Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 

г. 
15

 

Основната стратегическа цел на Третия национален план за действие по изменение на 
климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на 
климата за периода 2013-2020 г. и да насочи усилията на страната към действия, 
водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени и 
изпълнение на поетите ангажименти. 

Третият национален план за действие по изменение на климата предвижда конкретни 
мерки за намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези 
мерки са съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и 
съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите. Общият 
ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите ангажименти и 
постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели. 

Като цяло Третият национален план за действие по изменение на климата и ПУРН 
нямат общи цели. Следва да се отбележи, обаче, че успешното прилагане на НПДИК би 
следвало да доведе до намаляване на рисковете от възникване на наводнения, както и 
на тежестта на последствията от наводненията. 

4.3 Район за басейново управление 

                                                 
14 http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=569 
15 
http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmenenie
_na_klimata.pdf 
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Основен стратегически документ на ниво Район за басейново управление, който има 
връзка с ПУРН на ЧРБУВ, е: 

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново 

управление на водите (ПУРБ) 2016-2021 (проект) 

Екологичните цели в проекта на ПУРБ отразяват подходящия баланс между 
екологични, социални и икономически интереси. Целите за опазване на околната среда 
при повърхностните води и подземните води, както и водите, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване и повърхностните води, предназначени за къпане са 
свързани с: предпазване от влошаване на състоянието и подобряване на състоянието на 
водите и водните екосистеми, осигуряване на устойчиво ползване на водите, 
намаляване на замърсяването и смекчаване на последствията от наводненията и 
засушаванията, и изменението на климата.  

План за управление на риска от наводнения идентифицира конкретните цели за 
намаляване на риска от бедствия и приоритетните действия за постигането им, както и 
тяхната превенция. ПУРН очертава дългосрочните цели за защита от вредното 
въздействие на водите в Черноморски район, тъй като чрез мерките съчетава в себе си 
управлението на рискове и чисто екологични дейности по опазване на околната среда, 
културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност свързани 
с наводненията, за намаляване на възможните неблагоприятни последици за човешкото 
здраве. Постигането на тези цели допринася за постигането на целите за опазване на 
околната среда съгласно ПУРБ. При разработването на ПУРН е използвана 
информацията и данните за разработването на плановете за управление на речните 
басейни. 

ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки 
характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира аспектите на опазване на 
околната среда и целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и 
качеството на водите (съгласно чл. 7 от ДН и чл.146, ал. 1, т. 4 от ЗВ), като осигурява 
високо ниво на опазването й. В този аспект ПУРН е в тясна връзка с ПУРБ и допринася 
за неговото изпълнение. 

Съгласуването на целите за опазване на околната среда съгласно ПУРБ с целите при 
управление на риска от наводнения съгласно ПУРН се извършва в две направления:  

1) Включване в ПУРН на мерки, които допринасят за постигане на целите, поставени в 
ПУРБ; и  

2) Съобразяване на поставените цели в ПУРБ с целите съгласно ПУРН и с 
необходимите дейности/мерки за тяхното постигане. 

5 Състояние на околната среда 

Състоянието на околната среда е представено за всеки от идентифицираните аспекти 
съгласно приетото задание за обхват на екологичната оценка, както следва. 

5.1 Въздух и климат 

Атмосферен въздух 

Анализът на качеството на атмосферния въздух в Черноморския район е направен въз 
основа на Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ Варна, 
РИОСВ Бургас, РИОСВ Шумен и РИОСВ Стара Загора. 
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За територията в обхвата на РИОСВ Варна 

В района на РИОСВ Варна, контролът на качеството на атмосферния въздух се 
осъществява от пет стационарни пункта от Националната система за контрол на 
качеството на атмосферния въздух и в два временни пункта с мобилна автоматична 
станция: 

• АИС СОУ А.Кънчев, гр.Варна 

• АИС Батак, гр.Варна 

• АИС ОУ Хан Аспарух, гр.Добрич 

• АИС Изворите гр.Девня 

• АИС Старо Оряхово, с.Старо Оряхово 

• ПМ с МАС в гр.Белослав 

• ПМ с МАС в гр. Провадия 

Пунктовете (с изключение на АИС - Старо Оряхово) са разположени в общини, 
класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй като в тях съществува 
потенциална възможност от влошаване здравето на населението, вследствие от 
замърсяването на атмосферния въздух. 

Резултати от проведения през 2015 г. мониторинг на КАВ 

Общините Варна и Добрич са класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй 
като в тях съществува потенциална възможност от влошаване здравето на населението, 
вследствие от замърсяването на атмосферния въздух. В тези общини са разработени и 
се реализират програми за намаляване на нивата на замърсителите, като основните 
констатирани наднормени замърсители са фини прахови частици. 

АИС „СОУ Ангел Кънчев”, гр. Варна 

Фини прахови частици 10 (ФПЧ10) - През 2015 г. са регистрирани 355 
средноденонощни концентрации (СДК), 34 от тях превишават пределните стойности 
(ПС) за средно денонощни норми (СДН) от 50 µg/m3 или 9,58 % от общия брой 
регистрирани средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН 
на ФПЧ10 са регистрирани през месеците ноември и декември. През месец ноември е 
регистрирана и най – високата средноденонощна стойност от 105,22 µg/m3. 
Средногодишната концентрация от 28.09 µg/m3 не превишава средно годишните норми 
(СГН) от 40 µg/m3. През 2015 г. регистрираните 34 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 
не надхвърлят допустимия брой превишения за една календарна година (35 броя). В 
сравнение с 2014 г. (регистрирани 344 средноденонощни концентрации, 74 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3, средногодишна концентрация от 36,54 µg/m3) се 
запазва наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой 
наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от 
използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи 
скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за задържане и 
натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 
Серен диоксид – през 2015 г., 2014 г., 2013 г. 2012 г., 2011 г. и 2010 г. не са 
регистрирани превишения на средно часова норма (СЧН) от 350 µg/m3 и на 
среднодневната от 125 µg/m3. 
Азотен диоксид – През годината не са регистрирани превишения на ПС на СЧН от 200 
µg/m3 и на алармения праг от 400 µg/m3. 
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АИС „Батак”, гр. Варна 

ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 348 средноденонощни концентрации, 71 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3 или 20,40 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през зимните месеци. През месец януари е регистрирана и най – високата 
средноденонощна стойност от 103.22 µg/m3. През 2015 г. регистрираните 71 бр. 
превишения на СДН за ФПЧ10 надхвърлят допустимия брой превишения за една 
календарна година (35 броя). В сравнение с 2014 г.( регистрирани 361 
средноденонощни концентрации, 133 от тях превишават ПС за СДН от 50 µg/m3, 
средногодишна концентрация от 49,04 µg/m3) се запазва наднормено съдържание на 
ФПЧ10, с плавна тенденция на понижаване, като най - високи и най - голям брой 
наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от 
използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи 
скорости на вятъра и температурни инверсии, които създават условия за задържане и 
натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

АИС „ОУ Хан Аспарух”, гр. Добрич 

ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 294 средноденонощни концентрации, 10 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3 или 3,4 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през зимните месеци. През месец ноември е регистрирана и най – 
високата средноденонощна стойност от 99,94 µg/m3. Средногодишната концентрация от 
26,59 µg/m3 не превишава СГН от 40 µg/m3.През 2015 г. регистрираните 10 бр. 
превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърлят допустимия брой превишения за една 
календарна година (35 броя).В сравнение с 2014 г.(регистрирани 333 средноденонощни 
концентрации, 8 от тях превишават ПС за СДН от 50 µg/m3, средногодишна 
концентрация от 23,05 µg/m3) постигнатото съответствие с нормите по показател 
ФПЧ10 се поддържа и бележи тенденция на понижаване, като най-високи и най-голям 
брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от 
използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи 
скорости на вятъра, които създават условия за задържане и натрупване на 
атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

АИС „Изворите”, гр. Девня 

ФПЧ10 - През 2014 г. са регистрирани 363 средноденонощни концентрации, 31 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 µg/m3 или 8,5 % от общия брой регистрирани 
средноденонощни стойности. Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са 
регистрирани през зимните месеци. През месец ноември е регистрирана и най – 
високата средноденонощна стойност от 86,59 µg/m3. Средногодишната концентрация от 
27,99 µg/m3 не превишава СГН от 40 µg/m3.През 2015 г. регистрираните 31 бр. 
превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля допустимия брой превишения за една 
календарна година (35 броя). 

АИС „Старо Оряхово”, с.Старо Оряхово 

ФПЧ10 - През 2015 г. са регистрирани 357 средноденонощни концентрации, от тях 
няма стойности, превишаващи ПС за СДН от 50 µg/m3. Средногодишната концентрация 
от 9,26 µg/m3 не превишава СГН от 40 µg/m3. 
В сравнение с 2014 г. (средногодишна концентрация от 9,80 µg/m3) се запазват нивата 
на концентрациите под СГН. 
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Пункт в гр. Провадия 

ФПЧ10 – През 2015 г. от регистрираните 44 бр. двадесет и четири часови стойности, 4 
бр. са над нормата. Превишенията на ПДКср.дн. са регистрирани през отоплителния 
сезон, като най-високата стойност от 138,1 µg/m3 е отчетена на 22.11.2015 

Пункт в гр. Белослав, кв. Акациите 

ФПЧ10 – През 2015 г. от регистрираните 48 бр. двадесет и четири часови стойности, 15 
бр. са над нормата. Преобладаващият брой превишения на средноденонощна норма са 
регистрирани през отоплителния сезон. Най – високата стойност от 182,9 µg/m3 е 
отчетена на 08.05.2015 г 

Изводи: 

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на атмосферния 
въздух през зимния сезон в град Варна. Съществен принос за това има широкото 
използване на твърди горива за битово отопление и транспорта. Потвърждава се 
необходимостта от реализацията на програма за подобряване качеството на 
атмосферния въздух. 
През 2015 г. по разработените в региона пет общински програми за подобряване 
качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени 
стойности в нормите общините Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич, са 
представили отчети за изпълнението на мерките в плановете за действие през 2014 г. 
Общинските програми като цяло отчитат в най-голяма степен влияние на битовото 
отопление и транспорта върху качеството на атмосферния въздух. Във всички 
общински програми са предвидени редица мерки, които трябва да бъдат взети по 
отношение на основните сектори, източници на замърсяване с ФПЧ10, за да бъде 
постигнато необходимото качество на атмосферния въздух. В частност, по отношение 
на двата ключови сектора – битово отопление и транспорт, в програмите са 
предвидени: увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на 
енергийната ефективност и саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за 
предоставяне на социални помощи за отопление, оптимизиране на транспортните 
схеми на общините, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на 
автобусен парк, почистване и реконструкция на пътна и улична мрежа, машинно и 
мокро миене на улична мрежа, ограничаване използването на пясък през зимния сезон 
и др. 

За територията в обхвата на РИОСВ Бургас 

Мрежата за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ - 
Бургас като част от НСМОС - подсистема „въздух” включва следните пунктове: 
• АИС „Долно Езерово"  

• АИС „Меден Рудник"  

• АИС „Несебър". 

• ДОАС - РИОСВ (диференциална оптична автоматична система) гр. Бургас 

• ДОАС - Камено гр. Камено 

Мобилна автоматична станция (МАС) към община Бургас е въведена в експлоатация 
през април 2011 година и е единствената в страната автоматизирана общинска станция. 
Чрез нея се следят нивата на осем замърсители на атмосферния въздух: серен диоксид, 
азотни оксиди, озон, стирен, бензен, сероводород, ФПЧ10 и ФПЧ25. Резултатите от 
мониторинга на КАВ са разгледани по замърсители. 
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Фини прахови частици ФПЧ10 

• Измервания на фини прахови частици през 2015 г. са извършени в следните 
пунктове: ДОАС РИОСВ, АИС ”Долно Езерово”, АИС “Меден Рудник”, АИС 
„Несебър”. 

• В пункт ДОАС РИОСВ са отчетени 345 бр. валидни средноденонощни стойности. 
От тях 30 са над средноденонощната норма (СДН – 50 µg/m3), която не трябва да се 
превишава повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Максимално 
измерената стойност за годината е 108,4 µg/m3 (2,17 пъти СДН).  

• В АИС “Меден Рудник” през 2015 г. са извършени 354 бр. измервания (валидни 
средноденонощни стойности). Констатирани са 23 броя превишения над (СДН – 50 
µg/m3). СДН не трябва да се превишава повече от 35 дни в годината. В сравнение с 
2014 г., когато регистрираните превишения са 38 броя, тази година се отчита 
намаляване на броя на дните с превишения по този показател. Максималната 
средна стойност за периода е 194,17µg/m3 (3,88 пъти СДН). Средногодишната 
концентрация е 20,38 µg/m3 (0,51 пъти СГН).  

• В АИС ”Долно Езерово” са направени 346 бр. измервания (валидни 
средноденонощни стойности). Констатирани са 117 броя превишения на 
средноденонощната норма. В сравнение с 2014 г. е налице увеличаване на дните 
със замърсяване по този показател. Най-високата измерена среднодневна 
концентрация е 119,27 µg/m3 (2,38 пъти СДН). Средногодишната концентрация е 
48,90 µg/m3 (1,22 пъти СГН). 

• В АИС ”Несебър” са направени 307 бр. измервания (84% валидни 
средноденонощни стойности), което е под изисквания минимум валидни данни за 
определяне на средногодишна стойност (90%). Констатирани са 20 броя 
превишения на средноденонощната норма, което е сериозно намаление на дните 
със замърсяване в сравнение с 2014 г., когато са отчетени 53 броя превишения. 
Най-високата измерена концентрация е 91,2 µg/m3 (1,82 пъти СДН). 

Причините за това са комплексни: 

• през зимния сезон са основно големият брой домакинства, отопляващи се с твърди 
горива, фирмите за производство на дървени въглища, старият автомобилен парк и 
лошото качество на пътната настилка в комбинация с влошени метеорологични 
условия. 

• през пролетно - летния сезон – изключително интензивен автомобилен трафик, 
интензивната строително-ремонтна дейност в гр. Бургас лоша пътна настилка, 
както и промишлено замърсяване. 

Най-утежнено е състоянието в района на АИС „Долно Езерово“, където регистрираните 
СДК на ФПЧ10, превишаващи ПС на СДН от 50 µg/m3 са над 3 пъти допустимия брой 
(от 35 превишения) за едногодишен период. В този пункт е отчетено превишение и на 
СГН. Данните от проведения мониторинг през 2015 г. показват, че преобладаващата 
част от наднормените концентрации (над 80%) се регистрират през зимните месеци по 
време на отоплителния сезон, което определя и произхода им – битовото отопление. 
Допълнително влияние върху задържането на замърсителите в атмосферния въздух 
оказват и неблагоприятни условия за разсейване (ниска скорост на вятъра, мъгли, 
температурни инверсии), които са преобладаващи през зимните месеци в района. 
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Серен диоксид (SO2) 

Основен източник на емисии на серен диоксид е технологичната дейност на “Лукойл 
Нефтохим Бургас” АД, както и процесите свързани с изгаряне на твърди и течни горива 
в промишлеността и бита. 
• В АИС “Долно Езерово” по показател серен диоксид са регистрирани общо 6 641 

валидни средночасови стойности, което е под изисквания минимум към качество 
на данните за оценка на КАВ. За периода през който пункта е работил няма 
регистрирано превишение на средночасовата норма (СЧН – 350 µg/m3) и 
средноденонощната норма (СДН – 125 µg/m3).  

Азотен диоксид NO2 

• В АИС “Долно Езерово” отчетената средногодишна стойност 12,06 µg/m3 не 
превишава СГН - 40 µg/m3. Не е превишена СЧН – 200 µg/m3 през годината.  

• В АИС “Меден Рудник” не са регистрирани средночасови концентрации над 
средночасовата норма. Средногодишна стойност през 2015 г. е 13,11 µg/m3. 

В ДОАС РИОСВ не са регистрирани средночасови концентрации над средночасовата 
норма. Средногодишна стойност през 2015 г. е 22,63 µg/m3, няма превишения. 

Сероводород H2S 

Нивата на сероводород се следят само в АИС “Долно Езерово” и в АИС “Меден 
Рудник”. 

• В АИС ”Долно Езерово” са регистрирани 170 средночасови концентрации, които 
превишават СЧН – 0,005 mg/m3, от тях само 6 превишават 3 пъти нормата, което е 
по-малко в сравнение с предходната година. Регистрирани са 19 средноденонощни 
концентрации над СДН – 0,003 mg/m3. При регистрирани 5182 (60%) валидни 
средно часови стойности за 2015 г. броя на превишенията по този показател е 
драстично намален в сравнение с 2014 г. Поради недостатъчния брой измервания, 
не може да се направи извод за годишното замърсяване по този показател. 

• В АИС ”Меден Рудник” са регистрирани 6340 средночасови концентрации, които 
превишават СЧН – 0,005 mg/m3, от тях само 1 превишава 3 пъти нормата. 
Регистрирани са 304 средноденонощни стойности над СДН – 0,003 mg/m3. Средно 
годишната концентрация е 0,0072 mg/m3 и е по-ниска в сравнение с 2014 г 

Основна причина за отчетените превишения в АИС “Долно Езерово” и АИС „Меден 
Рудник” е дейността на ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Това са главно технологични 
пропуски, налагащи изгаряне на значителни количества от газа на свещ, както и 
изпускане на процесни отпадъчни води без съответната дегазация, което при 
неблагоприятни условия създава високи концентрации в приземния слой и води до 
съответно повишаване на концентрациите на сероводород в атмосферния въздух. 
Другите източници са третирането на отпадъчните води и комунално-битов сектор. 

Въглероден оксид CO 

CO е газ, отделян при непълното изгаряне на изкопаеми горива и биогорива. 
Автомобилният транспорт е значителен източник на емисии на CO. Концентрациите му 
обикновено варират в зависимост от моделите на трафика през деня. Най-високи нива 
на СО се намират в градските райони, обикновено по време на пиковите часове на 
трафика.Измерва се в два пункта за мониторинг: АИС ”Долно Езерово” и АИС “Меден 
Рудник”. И в двата пункта отчетените средногодишни концентрации са на постоянни 
ниски нива. Не са регистрирани превишения на нито една от нормите 
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Озон O3 

Нивата на озон се следят в автоматичните станции с непрекъснато измерване – АИС 
“Меден Рудник”, АИС “Долно Езерово” и АИС “Несебър” и ДОАС-РИОСВ. 
В четирите пункта през 2015 г. не са регистрирани превишения на прага за 
информиране на населението (ПИН – 180 µg/m3) и алармения праг за предупреждение 
на населението (ППН – 240 µg/m3) Краткосрочната целева норма (КЦН – 120 µg/m3) за 
опазване на човешкото здраве е превишена 2 пъти в АИС “Меден Рудник” и 1 път в 
АИС “Несебър 

Тежки метали (Pb, Cd, Ni, As) 

Повечето емисии на арсен (As) се освобождават при изгаряне на горива, Основните 
антропогенни източници на кадмий (Cd), олово (Pb), живак (Hg) включват изгарянето 
на изкопаеми горива, изгарянето на отпадъци. Има няколко основни антропогенни 
източници на никел (Ni), изпускани в атмосферния въздух: изгарянето на масло за 
отопление, изгаряне на отпадъчни утайки, отпадъчни води; използването на въглища за 
горене. As, Cd, Ni са канцерогенни за човека. Pb може да повлияе на почти всеки орган 
и система, особено на нервната и сърдечно-съдовата система. Hg засяга черния дроб, 
бъбреците и храносмилателната и дихателната системи.През 2015 г. в пункт „ДОАС 
РИОСВ“ и АИС „Несебър“ не са отчетени превишения на нормите за тези показатели. 

Полиароматни въглеводороди (ПАВ) - Benzo(a)pyrene 

Benzo(a)pyrene е полицикличен ароматен въглеводород (ПАВ), който се съдържа в 
РМ10. Произходът му се дължи на непълното изгаряне на различни горива. Основните 
източници на Benzo(a)pyrene са домашно отопление, особено с дърва и въглища, 
изгарянето на отпадъци, както и движението по пътищата. Други източници са открити 
пожари и износването на гумите на автомобилите. ПАВ, по-специално бензо-а-пирен е 
канцерогенен за човека, токсичен за водните организми и птиците и безгръбначните 
организми. 
В пункт „ДОАС РИОСВ“ и АИС „Несебър“ през 2015 г. не са отчетени превишения на 
средногодишната норма. 

За територията в обхвата на РИОСВ Шумен 

Във връзка с регистрираните стойности на контролираните показатели през 2015-та г. 
от АИС Шумен, е отчетен като проблем качеството на атмосферния въздух в гр. Шумен 
през зимния период. През 2015 г. АИС е регистрирала 66 превишения на СДН на ФПЧ 
10, като основната причина за превишенията са използваните твърди горива за 
отопление в битовия сектор. 
В изпълнение на утвърден график за 2015 г. през годината са извършени измервания за 
определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. 
Търговище от мобилна станция на РЛ гр. Варна към ИАОС гр. София. 
Продължителността на контрола е 51 денонощия и обхваща основните показатели 
характеризиращи качеството на атмосферния въздух (О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10). 
Съгласно резултатите отразени в Протоколите от изпитване през 2015 г. са 
констатирани двадесет и три превишения нa ПС на СДН за ФПЧ10. 
 

За територията в обхвата на РИОСВ Стара Загора 

Пунктовете за контрол на КАВ на територията на РИОСВ Стара Загора са: 

• АИС „Зеления клин”, гр. Стара Загора  

• OPSIS система, с. Могила, общ. Стара Загора  

• OPSIS система, с. Ръжена, общ. Казанлък;  
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• OPSIS система, с. Остра могила, общ. Стара  

• АИС Сливен, гр. Сливен  

• АИС, гр. Гълъбово  

• Ръчен, гр. Стара Загора (РИОСВ) 

• Ръчен пункт Гълъбово. 

От териториалния обхват на РИОСВ Стара Загора областите, за които съществува 
вероятност да бъдат засегнати от наводнения, са Сливен и Ямбол. 

През 2015 г. средногодишната норма от 40 µg/m3 по показател ФПЧ10 е превишена в 
Пункт за мониторинг АИС Сливен (41,28 µg/m3). Все още не е налице подобряване на 
състоянието на атмосферния въздух по отношение на показателя, въпреки 
предприетите и реализирани от общината мерки, включително и изпълнение на 
мерките, заложени в Плановете за действие към общинските програми за подобряване 
на качеството на атмосферния въздух на общините Сливен и Ямбол.  

Климат 

Климатичното райониране на страната е извършено с отчитане на главните фактори, 
формиращи климата на страната, които са географската и широчина, характера на 
релефа и подложната повърхност, положението й спрямо големите водни басейни и 
общата атмосферна циркулация. Въпреки установените тенденции на нарастване на 
температурите и намаляването на валежите, генералното климатично разделение на 
страната не е променено, поради факта, че не са променени изброените 
климатообразуващи фактори. Климатичните области от А и Б запазват своето 
местоположение. На фиг.5.1.2-1. са показани климатичните райони на територията на 
страната. 

 

Фиг. 0-1 Климатични райони на територията на България 
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Северозападната част на Черноморския район за басейново управление на водите се 
характеризира с умереноконтинентален климат и се отнася към Източния климатичен 
район на Дунавската равнина. 

Източен климатичен район на Дунавската равнина 

Този район обхваща източната част на Добруджа и низините на Провадийска река, 
Голяма Камчия и част от долината на Луда Камчия, като на юг достига до ниските 
планински части на Източна Стара Планина. Континенталният характер на климата тук 
е леко смекчен и до известна степен се доближава до климата на Северното 
Черноморие. 

Зимата е сравнително мека със средна януарска температура 0-1°С. Зимните студове 
тук не са така големи както в Северния и Среден климатични райони, но все пак зимата 
тук се характеризира със силни североизточни ветрове, особено в северната част на 
района, които духат при студени североизточни нахлувания и водят до формирането на 
относително ниски средни абсолютни минимални температури 13-14°С под нулата. 
Силните ветрове при такива обстановки достигат и надвишават 20 m/s. Меката зима 
проличава и в разпределението на твърдите валежи. През януари само в около 40-45% 
от валежите са от сняг, за разлика от Северния район където този процент е 70-75%. 
Снежната покривка е относително по-неустойчива поради сравнително по-високите 
зимни температури. Тя се образува средно в средата на декември и изчезва около 
средата на март. Общият брой на дни със снежна покривка е около 30. 

Пролетта в района е относително хладна, което се дължи на близостта на Черно море. 
Последните пролетни мразове тук се наблюдават около 1 седмица по-късно отколкото в 
Северния район на Дунавската хълмиста равнина. Средните априлски температури са 
9-10°С. За разлика от пролетта есента е значително по-топла със средни температури 
през централния есенен месец октомври около 10-11°С. 

Въпреки малката надморска височина лятото не е така горещо както в другата част на 
Дунавската хълмиста равнина. Средната юлска температура е около 21-23°С, като 
максималните температури достигат средно до около 37°С. Средната денонощна 
температура остава над 25°С през средно около 5-8 дни. 

Режимът на валежите в този район също съществено се отличава т този в другите части 
на Дунавската равнина. Годишната сума е около 500-550 mm, което очертава района 
като един от сухите в страната. Характерни за района са честите продължителни 
засушавания през лятото и есента. През тези сезони има средно по 2-3 безвалежни 
периода с продължителност 16-18 дни. В отделни години засушаванията траят и по 
повече от 25-30 дни. Годишният ход на валежите има континентален характер, обаче 
разликата между летния максимум и зимният минимум не е голяма и достига до 10-
12% от годишната сума. В южните райони тази разлика е още по-малка за сметка на 
увеличаването на зимните валежи. На места се проявява тенденция за изместване на 
минимума от зимата към август или септември. 

Най-общо районът може да се раздели на две части: северна – характеризираща се с по-
студена зима, с по-малка годишна сума на валежа и по-голяма разлика между летните и 
зимни валежи, и южна – където зимата е по-мека, валежите са по-равномерно 
разпределени и по-често се наблюдава отместване на минимума от зимата към края на 
лятото или началото на есента.  
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В останалата част на Черноморския басейн се отнася към Черноморската климатична 
подобласт на Континентално-средиземноморската област. И по-конкретно към 3 
климатични района. 

Климатичен район на Северното Черноморие 

Климатът в този район е “преходен”- от континентален към континентално-
средиземноморски. Годишното разпределение на валежите - с подчертан максимум 
през ноември и минимум през август-септември, изцяло съответства на континентално-
средиземноморския характер на климата. Сезонните суми на валежите обаче са 
сравнително изравнени. Това е резултат от проява на влиянието на местни фактори 
върху подходящ циркулационен фон, така че континентално-средиземноморския 
характер на климата може да бъде приет с известни уговорки.  

Във връзка с по-северното си местоположение районът по-рядко попада в топлите 
сектори на средиземноморските циклони. Той е изложен на студени континентални 
нахлувания, а и поради преобладаващия западен пренос, затоплящото влияние на 
морския басейн е по-слабо. В резултат на тези фактори зимата тук е по-сурова 
отколкото в другите райони, прилежащи към Черноморския басейн. Средните януарски 
температури са около 1,5°С в ниските части, а по възвишенията може и да са с 1,0-
1,5°С по-ниски. Често, в 64% от зимите, в отделни дни през януари температурите 
спадат под –10,0°С. При силни зимни застудявания те могат да спаднат до 17-19°С под 
нулата.  

Поради сравнително слабото влияние на средиземноморските циклони зимните валежи 
тук са едни от най-малките в страната. Средно през сезона падат валежи около 125 mm. 
От трите зимни месеца най-много валежи падат през декември – около 45 mm, а най-
малко през януари – 37 mm. Поради северното положение на района около 40% от 
валежите са от сняг. Първата снежна покривка се образува в края на декември, а 
последната, в зависимост от характера на местността може да се образува и през 
втората половина на февруари. Снежна покривка се формира сравнително често, но е 
неустойчива. В по-малко ветровитите места има около 25-30 дни със сняг, а на по-
откритите те са двойно по-малко. 

Зимният сезон се характеризира със значителна облачност. През декември и януари 
общата облачност е 7 бала, а и през февруари не е по-ясно - средната февруарска обща 
облачност е 6,8 бала. Общо през целия зимен сезон има само около 8 ясни дни. 

Пролетта в разглеждания район, поради охлаждащото влияние на морето, е прохладна 
и започва с малко закъснение. Температурата на въздуха преминава устойчиво над 5°С 
в средата на март, а над 10°С към средата на април. В края на март все още се 
наблюдават пролетни мразове. Средната пролетна температура е около 10°С. Средната 
месечна температура за март е около 5°С, а през май тя е вече около 15°С. През април 
има около два дни с температури под 5°С и над 15. Валежите през пролетта са около 
115-120 mm. Най-сухият пролетен месец е март с месечна сума на валежа около 30-35 
mm. През май месечна сума на валежите вече е 40-45 mm.През пролетния сезон 
облачността значително намалява от март до май, съответно от 6-7 бала до около 5. 
Повече от двойно намалява броят на мрачните дни от март (13-14) до около 6 през май. 

Лятото тук не се различава от това в другите прилежащи на крайбрежието райони - 
слънчево и топло. Юли и август са еднакво топли със средни месечни температури 
около 22°С. През юли има средно 7-8 дни с температури под 20°С и около 3 -4 дни над 
25°С. През големите летни горещини максималните температури надминават 30°С, 
като в изключителни случаи може да достигнат и до около 40°С.През юли и август 
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средната месечна обща облачност е под 3 бала, като през около 50% от дните небето е 
ясно. Характерна особеност на климата в района през този сезон е проявата на бризова 
циркулация, обуславяща сравнително ниски температури през деня и относително 
високи през нощта. Валежите през лятото са относително по-малки от тези през зимата 
и пролетта - около 100- 115 mm. Най-много валежи падат през юни 40-45 mm, а най-
малките през август около 30 mm. В края на лятото над района се установява ясно 
изразено засушаване, продължаващо и през началото на есента. 

Поради затоплящото влияние на морето есента е подчертано по-топла от пролетта. 
Есенните месеци са с около 3°С по-топли от пролетните. Средната месечна 
температура на октомври е около 13°С, а през ноември - около 10°С. Задържането на 
температурите над 10°С продължава до около края на октомври-началото на ноември, а 
над 5°С до края на декември. През октомври се преустановява късното лятно и ранното 
есенно засушаване, месечната сума на валежите нараства с около 5-7 mm до около 37 
mm. Годишният максимум на валежа в района се наблюдава през ноември и е около 50 
mm. Като цяло сезонните суми на валежа в района са изравнени и са около 120 mm. 

Вятърът е един от основните метеорологични фактори, влияещи върху степента на 
замърсяване на атмосферния въздух. Най-общо можем да кажем, че най-ветровит е 
зимния сезон, когато средните месечни скорости на вятъра са между 3,5-5,0 m/s. Най-
тихо е през лятото и началото на есента, когато средните месечни скорости са около 2 
m/s . Средно през годината има 20-30% случаи с безветрие, като през зимата техният 
брой е съществено по-малък от този през лятото. Средно годишно преобладават 
ветровете от сектора N - Е, следвани от ветровете от секторите S и W. 

Климатичен район на Бургаската низина  

Най-общо този район обхваща равнинната част между нос Емине и Маслен нос, като 
обгражда врязаният в сушата Бургаски залив. Климатът на неговата крайбрежна част е 
почти идентична с този в Климатичен район на Странджанското Черноморие. 

В останалата част на района в зависимост от отдалечеността от морето с навлизане в 
сушата, зимните температурни условия не са така меки както по крайбрежието. 
Средната януарска температура в континенталната част е с около 1-1,5°С по-ниска от 
тази по крайбрежието и около 1,5-2°С. При силни застудявания температурата в силно 
вдадените в морето части пада до около -16°С, докато във вътрешността може да 
достигне до -21-22°С, като в някои още по-вътрешни части може да е и по-ниска.  

През пролетта разпределението на температурите е обратно, вътрешните части са по-
топли, докато крайбрежните остават по-хладни.Утвърждаването на температурата над 
10°С във вътрешните части става с по-бърз темп и се наблюдава около 10 дни преди 
това да настъпи в крайбрежните части. Най-общо за района това настъпва в край на 
първото и началото на второто десетдневие на април. 

Периодът с устойчиво задържане на температурите над 10°С в крайбрежната част 
продължава до през първото десетдневие на ноември, докато във вътрешността около 
седмица по-малко. 

Юлските температури в целия район са около 23-24°С. Големите горещини се 
проявяват по-слабо по крайбрежието където са около 32-33°С и значително по-силно 
във вътрешността, където са от порядъка на 36°С и повече. По време на горещите 
вълни в най-отдалечените от морето места може да се наблюдават температури и в 
граници 41-42°С. 
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Годишната сума на валежа в крайбрежната част извън тази на Бургаския залив еоколо 
470-520 mm, а във вътрешността 520-580 mm. В целия район най-големи валежи има 
през есента, а най-малки в крайбрежната част през лятото, а в останалата част през 
пролетта. В целия район най-сух е август, а най-влажен в крайбрежната част - ноември, 
като в останалата част на района e юни. 

Климатичен район на Странджанското Черноморие 

По своят характер климатът тук е континентално-средиземноморски. За съжаление не 
разполагаме с гъста мрежа от данни в района, но характерът на климата може да бъде 
описан на базата на съществуващите станции, най-представителна от които е ст. 
Царево, както и от предишни разработки.  

Непосредствената близост на района до топлото през зимата море, южното му 
положение и голямото влияние на средиземноморските циклони през зимата го 
определят като район с най-мек зимен режим. През втората част на есента и първата 
половина на зимата той е с най-високи температури за страната – средната 
декемврийска температура е 5-5,5°С, а средната януарска температура в района е около 
3°С над нулата. Това показва, че районът е по-топъл с около 1-2°С от Петричко-
Санданския през този период. От февруари обаче, той изостава в температурно 
отношение и средната месечна температура за февруари е около 3-3,5°С.  

В района има общо около 17-18 дни с отрицателни температури за целия зимен сезон, 
като само 3-4 от тях са с температури под -5°С. Само в изключително студени зими, 
като тази на 1929 температурите могат да спаднат до 18-19°С под нулата. В общо 
климатичен аспект застудявания с температури под-7-8°С са сравнително редки. 

Трябва да се отбележи, че този район е с най-късния мразовит период. Първите мразове 
обикновено се получаван към средата на декември, а последните – към края на второто 
десетдневие на март. Средиземноморското влияние върху режима на валежите се 
проявява в добре оформения максимум на валежите през студеното полугодие. Най-
често вали в края на есента и началото на зимата. Зимните валежи са около 140 – 
200mm и са едни от най-големите за низините райони на страната. Голяма част от тях е 
под формата на дъжд, но около 1/3 са от сняг. Снежната покривка, която се образува, е 
краткотрайна, като такава има само през 15-16 дни от годината. Тя се наблюдава от 
началото на третото десетдневие на декември до към края на февруари. През зимата 
този район се характеризира и с висока облачност. През зимните месеци тя е около 70% 
при 15,7 мрачни и около 3 ясни дни за януари.  

Въпреки относително по-бавното затопляне през пролетта, утвърждаването на 
температурите над 10°С се наблюдава още в първата половина на март. Устойчивото 
утвърждаване на температурата над 10°С вече е относително по-късно – в началото на 
второто десетдневие на април. Средната месечна температура за април е около 10,5°С 
при около 16 дни с температура над 10°С и около 3 дни с температура над 15°С. 
Сезонната сума на валежите през пролетта е около 148 mm, като сравнително по-
валежна е втората половина на пролетния сезон. 

Лятото тук е слънчево, сухо и много топло. Главна особеност на летните условия е 
добре изразената морска бриза, която освежава и облекчава сравнително високите 
дневни температури, но през нощта, когато вятърът духа от сушата, тук вследствие 
близостта на Странджа условията са по-благоприятни от тези в района на Бургаската 
низина например. Под нейно влияние въпреки малката облачност температурите са 
относително по-ниски в сравнение с Пeтричко-Санданския район.Средните месечни 
температури през юли са около 23-23,5°С, при средно около 1-2 дни с температура под 
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20°С и средно 5 дни с температура над 25°С. Максималните температури рядко 
надвишават 32-33°С, но все пак в отделни години са възможни и температури до 39-
40°С.Под влияние на морската бриза влажността е по-висока. Това допринася за 
облекчаване на тежкото състояние, в което би изпаднала растителността по време на 
добре изразеното лятно засушаване. В около 5 от дните на сезона могат да се формират 
условия близки до тези във влажните тропици, горещо и влажно време, което трудно се 
понася от човека. Лятото се характеризира с малка облачност, за юли тя е около 22% 
при около 17 ясни и само 1 мрачен ден. Лятната сума на валежите е най-ниската за 
годината и е около 98 mm, с което той се очертава като един от най-задушливите за 
страната. Засушаването тук започва след прекратяването на юнските валежи и трае 
почти непрекъснато почти до към средата на септември. 

Есента е значително по-топла от пролетта, като средната температура за месец 
октомври е около 15-15,5°С, с около 4,5-5°С по висока от тази за симетричния април. 
Температурата се задържа устойчиво над 10°С до около края на второто десетдневие на 
ноември, а над 5°С до средата на декември. Есенното увеличение на валежите води до 
набирането на сезонна сума на валежа около 210 mm, с което есента се утвърждава като 
най-валежен сезон. Максимумът на валежите е през ноември със средна месечна сума 
около 88 mm. 

По-подробна информация за режима на температурата и валежите в отделните области 
може да се получи от фигури 5.1.2-2. и .5.1.2-3 и Таблици 5.1.2-1.-5.1.2-3. 

 

 

Фиг. 0-2 Средно годишно поле на температурата 1979-2008 г. – [°С] 

 

Както се вижда от фиг.5.1.2-2, в равнинната част от територията е около и под 11°С, а в 
крайбрежната зона достига до около 12-13°С 
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Фиг. 0-3 Среден годишен валеж 1979-2008 г. - [mm] 

Както се вижда от фиг.5.1.2-3., основно в обхвата на разглежданата територия падат 
около 500 mm. С приближаване до северното крайбрежие на морето количеството на 
валежите намалява до около 400-450 mm, а по високите планински части на Стара 
планина и Странджа достигат до и над 550 mm. 

Таблица 0-1 Среден месечен брой на дни с валеж (1931-1985 г.) 

Станция/месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Калиакра 14 13 11 11 10 8 6 5 6 8 11 12 

Варна 37 35 30 38 42 53 38 36 28 39 52 52 

Дългопол 51 58 36 57 69 62 51 44 43 44 68 63 

Бургас 15 14 14 13 14 11 8 6 7 9 12 15 

Дъскотна 7 6 6 6 7 6 4 4 3 4 6 6 

Факия 12 10 9 9 8 7 5 4 4 6 8 10 
 

Таблица 0-2 Среда височина на снежната покривка (1931-1976г) (см) 

Станция/месец 
11 12 1 2 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Крушари - - - - 5 8 6 7 5 4 2 1 - - - 

Калиакра  - - - - - - - - - - - - - - 

Дългопол - - - - 2 5 4 5 5 4 3 3 2 - - 

Варна - - - - - - - - - - - - - - - 

Бургас - - - - - - - - - - - - - - - 

Дъскотна - - - - - 4 - - - 2 - - - - - 

Факия - - - - - - 5 4 6 7 4 - - - - 
 

Таблица 0-3 Максимален интензитет на дъждовете с различно времетраене мм (април-октомври) 

до 1976 г. 

Станция 5 min 
10 

min 

15 

min 

20 

min 

25 

min 

30 

min 

40 

min 

50 

min 

60 

min 

>60 

min 

Карнобат 2,2 2,0 1,94 1,84 1,78 1,55 1,20 0,77 0,66 0,51 

Добр. 

Институт 
2,04 1,74 1,71 1,34 1,11 0,68 0,60 0,55 0,50  0,37 

Варна 3,18 1,95 1,80 1,45 1,21 1,03 0,8 0,66 0,62 0,10 
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Станция 5 min 
10 

min 

15 

min 

20 

min 

25 

min 

30 

min 

40 

min 

50 

min 

60 

min 

>60 

min 

Карнобат 2,00 2,0 2,0 2,0 1,9 1,83 1,61 1,40 1,22 0,83 

Малко 

Тарново 
2,9 2,2 1,7 1,45 1,36 1,23 1,06 0,99 0,91 0,76 

 

Изменение на климата 

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, с които 
човечеството ще трябва да се справи през следващите години. Повишаващите се 
температури, топящите се ледове и все по-честите суши и наводнения са доказателство, 
че изменението на климата е факт. Рисковете за цялата планета и за бъдещите 
поколения са огромни и затова са необходими спешни мерки. 

Рекордно високите температури през последните десетилетия, топенето на ледниците, 
по-влажният въздух и още седем ключови индикатора показват, че глобалното 
затопляне на климата е неоспорим факт. Всеобхватният преглед на данните за климата 
през последното десетилетие обединява зад това становище 303-ма учени от 48 страни. 
Резултатите от тяхната съвместна работа са публикувани в „Доклад за състоянието на 
климата 2009“2, издаден от американската Национална океанска и атмосферна служба 
през юли 2010 г. 

Десетте ключови индикатора, показващи глобалното затопляне на климата, са: (1) по-
високите наземни температури; (2) по-високите температури над океаните; (3) високото 
съдържание на топлина в океаните; (4) по-високите температури на въздуха близо до 
повърхността на земята; (5) по-високата влажност; (6) по-високите температури на 
морската повърхност; (7) покачването на морското равнище; (8) намаляването на 
морския лед; (9) намаляването на снежната покривка; (10) свиването на ледниците. 
Относителното движение на всеки от тези показатели – повишаване при първите седем 
и спад при последните три от тях – доказва, че несъмнено планетата ни търпи 
затопляне през последния половин век, както и че всяко десетилетие на Земята от 1980 
г. насам е по-горещо от предходното. 

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към 
Българската академия на науките (БАН) за Република България е установено следното: 

• От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към 
затопляне; през втората половина на ХХ век зимите са по-меки, като 20 от 
последните 23 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна 
температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961– 1990 г.).  

• Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това 
е поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната. 

• Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните 
две десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г. 

• Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни 
бури и тежки наводнения с разрушения и жертви. 

• Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като: 
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 
мм – с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); 
увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни 
валежи; зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от 
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дъжд, гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари; 
увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април 
и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период. 

• Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха 
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната. 

• Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка 
показва трайна тенденция към изтъняване. 

• Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина. 

• Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-
15 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за 
затопляне на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди 

В периода 1988-2014 г. средната годишна температура на въздуха (за районите с н.в. до 
800 m) е нараснала средно с 0.8ºС спрямо нормата за референтния климатичен период 
1961-1990 г., като се изменя в границите от 10.6ºС до 13.0ºС. Запазва се нарастващата 
тенденция на колебанията на средната годишна температура на въздуха, при това 
температурните аномалии за всички години след 2007 г. (с изключение на 2011 г.) са 
над +1°С. 

 

 

Фиг. 0-4 Колебания в средната годишна температура на въздуха 1988-2014 г. 

 

През 2014 г. годишната температура на въздуха за районите с н.в. до 800 m е средно с 
1,2°С над нормата, единствено в Северозападна България увеличението е по-малко – с 
0,9oС над нормата. Най-топлите месеци, със значителни положителни аномалии на 
средната месечна температура на въздуха за цялата територия на страната с н.в. до 800 
m, са март (+3,2°С), февруари (+3,0°С), януари (+2,9°С), август (+1,9°С) и декември 
(+1,3°С). 

Средногодишната сума на валежите през 2014 г. (за районите с н.в. до 800 m) е 1013 
mm, като това е най-валежната година за целия период 1988-2014 г., по-валежна от 
рекордната 2005 г. (със средногодишна сума от 924 mm). Средно за страната 
годишният валеж е 166% от нормата за периода 1961-1990 г., като варира от 74% до 
230%. 

През 2014 г. най-много валежи са паднали в Северозападна България (средно 182% от 
нормата), в Централна Южна България (176%) и в Източна България (171%), а най-
малко е количеството на валежите в Югозападна България (148% от нормата). Най-
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валежните месеци за цялата територия на страната са септември (до 902% от месечната 
норма, в Асеновград), октомври (до 487% в Старо Оряхово, област Варна) и декември 
(до 370% в Силистра). Най-сух е бил февруари – средно 25% от месечните норми за 
ниската част от страната. Валежите през август и ноември са около нормата, съответно 
– 121% и 99%. 

 

Фиг. 0-5 Колебания в средната годишна сума на валежа 1988-2014 г 

Изследването на колебанията и изменението на снежната покривка е от съществено 
значение, особено в условията на променящия се климат, поради все по-често 
срещащите се засушавания в България и на Балканския полуостров, а също и поради 
наводненията, вследствие на масовото снеготопене след обилни и продължителни 
снеговалежи. 

През периода 1988-2014 г. се запазва намаляващата тенденция в колебанията на 
средната максимална височина на снежната покривка в районите с надморска височина 
800-1800 m (независимо от високата стойност през 2012 г.), като през 2014 г. е 
достигната най-ниската стойност на този показател – 24 cm. 

 

Фиг. 0-6 Колебания на средната максимална височина на снежната покривка (cm) за районите с 

надморска височина 800 - 1800 m през периода 1988 - 2014 г. 

През последните години се увеличава честотата на екстремните метеорологични и 
климатични явления в България. Особено след средата на 90-те години на 20 век, серия 
от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни конвективни бури, 
предизвикаха сериозни материални щети и човешки жертви, в редица райони на 
България. Само през 2014 г. опасни метеорологични явления от конвективен произход 
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(интензивни и обилни валежи, гръмотевични бури, градушки, често съпроводени с 
пориви на силен до бурен вятър) са причина за огромни щети върху селскостопанска 
продукция, инфраструктура, жилищни и обществени сгради, като причиниха и човешки 
жертви в много области на страната. 

В периода 1988 - 2014 г. годишният брой на дни с гръмотевична дейност за равнинната 
част от страната е много близък до нормата, като варира от 122 дни през 1998 г. и 2012 
г. до 164 дни през 2005 г. Броят на дните с гръмотевични бури през 2014 г. е 148 или 
само със 7% повече от нормата. 

Регистрираните дни с валежи от град през 2014 г. са с над 50% повече от средните за 
периода 1988-2014 г. За изследвания 27-годишен период регистрираните дни с 
градушки за районите с надморска височина до 800 m са най-много през 2014 г. 
Увеличението на броя на дните с масови градушки, регистрирани в над 4 
административни области на страната, през 2014 г. е още по-голямо. През топлото 
полугодие (месеците от април до септември), когато се регистрират около 90% от 
всички валежи от град, броят на дните с масови градушки през 2014 г. е 4 пъти по-
голям от средния за изследвания период 

НИМХ разработва климатични сценарии на национално ниво чрез прилагане на 
симулационен модел ALADIN. Представените резултати се основават на експерименти 
за различни сценарии извършени по проекта CECILIA (www.cecilia-eu.org) от 7-а 
рамкова програма на Европейския съюз. Най-вероятния сценарий е А1В, а 
неблагоприятният е А2 по номенклатурата на SRES (Special Report on Emissions 
Scenarios) на IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Тези сценарий 
предполагат различно увеличение на количество парникови газове. 

 

Фиг. 0-7-Най-вероятна климатична норма на Т за периода до 2050 г. 
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Фиг. 0-8 Най-песимистична климатична норма на Т за периода до 2050 г 

На фиг. 5.1.2-7 и на Фиг. 5.1.2-8 са показани очакваното най-вероятно и най-
неблагоприятно разпределение на температурите в Черноморския регион средно за 
периода 2021-2050 г. 

 
Фиг. 0-9 Най-вероятна климатична норма на валежа за периода до 2050 г. 
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Фиг. 0-10 Най-песимистична климатична норма на валежа за периода до 2050 г. 

Най-вероятните средни годишни температури по крайбрежието се очаква да са около и 
дори над 15°С, в равнинните участъци около 14°С, а в планинските участъци на Стара 
планина 5-10°С, а на Странджа 13-14°С.При най-неблагоприятния сценарий очакваните 
средните годишни температури почти по цялата територия са около и над.16°С.  

И по отношение на годишните суми на валежа са приложени същите сценарии, 
показани на фиг.5.1.2-9 и 5.1.2-10.По отношение на валежа най-вероятният сценарий не 
се различава много от сегашното положение, все пак има тенденция към намаляване на 
годишната сума на валежа.  

Въз основа на резултатите, получени от симулационният модел, могат да бъдат 
направени следните изводи: 

• зимите ще бъдат по-меки и през следващите десетилетия; 

• ледените дни ще намалеят, а високата температура, ще се отрази на развитието на 
редица земеделски култури през зимата; 

• сегашните летни условия постепенно ще изчезнат, тъй като ще бъде по-горещо със 
средни максимални температури на въздуха над 30°С най-често в равнинните 
райони на страната; 

• броят на летните дни ще се увеличи до 90 дни в периода 2021-2050. Процентът на 
летните дни се очаква да нарасне с 18-20% над 40% в повечето равнинни места в 
южна България; 

• горещите дни ще се увеличат до 30% до края на 21-ви век; 

• очаква се повишен риск от почвено засушаване - повишение в честотата на 
случване, интензивността и степента на въздействие на почвеното засушаване. 
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Основна причина за регистрираните климатични процеси е нарастването на емисиите 
на парникови газове (ПГ). Данните от инвентаризацията на емисиите на ПГ за 2014 г. 
показват, че общите емисии на ПГ в CO2 - екв. са 57 303,70 гигаграма (Gg) без 
отчитане на поглъщането от сектор “Земеползване, промяна в земеползването и горско 
стопанство” (ЗПЗГС). Нетните емисии (с отчитане на поглъщането от ЗПЗГС) са 46 
122,95 Gg. В Таблица 5.1.2-4 са посочени емисиите на основните ПГ, сумарните емисии 
(без отчитане на ЗПЗГС) и делът на общите емисии от емисиите през базовата 1988 г., 
приети за 100%. 
Таблица 0-4 Агрегирани емисии на ПГ (без сектор “Земеползване, промяна в земеползването и 

горско стопанство”), Gg CO2-екв. и дял в проценти на общите годишни емисии спрямо базовата 

година 

Парникови газове/години CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Общо Дял 

1988 87955,61 17197,84 9761,48 0,00 0,00 3,30 114918,23 100% 

1989 86638,79 16859,83 9126,29 0,00 0,00 3,49 112627,46 98% 

1990 79278,07 16979,00 8483,20 0,00 0,00 3,69 104743,96 91% 

1991 60761,98 15343,23 6514,98 0,00 0,00 3,91 82624,10 72% 

1992 57513,99 14362,73 5477,40 0,00 0,00 4,13 77358,25 67% 

1993 58134,95 13030,09 4951,10 0,01 0,00 4,37 76120,53 66% 

1994 55804,96 11750,43 4859,89 1,08 0,00 4,63 72420,99 63% 

1995 57352,89 11339,91 4740,71 2,99 0,00 4,90 73441,40 64% 

1996 57699,11 11116,65 4622,84 5,17 0,00 5,18 73448,94 64% 

1997 54941,32 10559,34 4377,03 8,14 0,00 5,48 69891,31 61% 

1998 52318,64 9956,74 3566,85 13,36 0,00 5,80 65861,38 57% 

1999 45897,35 9477,00 3731,49 19,95 0,00 6,14 59131,92 51% 

2000 45040,83 9315,62 3805,91 25,62 0,00 6,49 58194,47 51% 

2001 48757,49 8672,21 3889,85 37,33 0,00 6,87 61363,76 53% 

2002 45972,73 8838,19 3832,03 52,27 0,00 7,27 58702,49 51% 

2003 50196,53 9641,08 3671,02 70,35 0,00 7,69 63586,67 55% 

2004 49077,03 9126,46 4211,12 104,03 0,00 8,13 62526,77 54% 

2005 50105,17 8423,42 4060,65 157,45 0,00 8,16 62754,85 55% 

2006 51362,69 8284,49 3584,62 220,37 0,00 8,48 63460,65 55% 

2007 55109,56 8319,11 3635,38 302,55 0,00 8,81 67375,41 59% 

2008 53586,65 8179,26 3870,95 497,35 0,00 9,16 66143,37 58% 

2009 45406,90 7825,44 3462,91 561,37 0,02 9,52 57266,16 50% 

2010 47587,52 7868,77 3933,56 600,31 0,06 12,47 60002,68 52% 

2011 52925,85 8099,68 3584,04 657,56 0,06 14,19 65281,39 57% 

2012 48045,17 7750,48 3652,10 751,88 0,06 19,29 60218,98 52% 

2013 42479,94 7621,48 4040,35 898,62 0,05 19,72 55060,17 48% 

2014 45082,93 7577,42 3610,31 1017,39 0,04 15,62 57303,70 50% 

Източник: ИАОС, Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2014 г. 

Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии (в CO2 – екв.) за 2014 
г. показва, че емисиите на CO2 имат най-голям дял от общите емисии на ПГ – 79%, 
емисиите на CH4 са на второ място с 13%, емисиите на N2O с дял 6% остават на трето 
място, F - газове са с дял от 2% - на четвърто. 

Анализът на данните за периода 1988 – 2014 г. показва, че емисиите на основните ПГ 
имат тенденция към намаляване. През 2014 г. са емитирани общи емисии на ПГ – 57 
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303,70 Gg CO2-екв. или 50% от емисиите през базовата година, като минимумът e през 
2013 г. 

Република България участва в международните усилия за предотвратяване и 
адаптиране към негативните последици от изменението на климата, като страна по 
водещите международни инициативи - Рамковата конвенция на ООН по изменението 
на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото (ПК). Като част от ЕС, страната ни също 
е пряко ангажирана в този процес и на европейско ниво. 

Подобряването на качеството на живот, осигуряването на благоденствие за настоящите 
и бъдещите поколения и постигането на дългосрочен икономически просперитет 
зависят до голяма степен от разумното и рационално използване на природните 
ресурси, съхраняването на екосистемите и насърчаването на нисковъглеродни, 
енергийно ефективни и безотпадни производства, които не увреждат околната среда. 

Основната цел на политиката за управление на водите е осигуряването на достатъчно 
количество и добро качество на повърхностните и подземните води за населението, 
водните екосистеми и икономиката на страната, посредством устойчиво, балансирано и 
справедливо водоползване, в интерес на обществото и за осигуряване на здравословна 
околна среда. 

Съгласно Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от 
наводнение, транспонирана в Закона за водите (2010 г.), са изготвени предварителна 
оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн, както и карти на заплахата и 
риска от наводнения, на районите за които са определени, че има значителен 
потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв. 

Планове за управление на риска от наводнения, за определените райони включват 
мерки за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за 
човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата 
инфраструктура и стопанската дейност, включително и мерки за намаляване на 
вероятността от наводнения. 

Дейностите за ограничаване и адаптация към изменението на климата са приоритетни 
за Европейския съюз. Това намира израз в общата европейска политика чрез 
интегриране на целите за намаляване на парниковите газове в секторните политики. 

Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и 
нескъпоструващи мерки (опазване на водните ресурси, сеитбообороти, използване на 
устойчиви на суша сортове, обществено планиране и повишаване на информираността 
на обществеността) до скъпоструващи защитни мерки и мерки за преместване 
(увеличаване височината на диги, преместване на пристанища, промишлености и хора 
далеч от ниско разположени крайбрежни зони и алувиални долини). През април 2013г. 
е създадена стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата 
(COM(2013)0216), за да се насърчава по-добрата координация и обмен на информация 
между държавите членки и да се засили интегрирането на съображенията от значение 
във всички съответни политики на ЕС. Съгласно тази Стратегия: Въпреки че липсва 

истински всеобхватен преглед на разходите за адаптация в ЕС, разходите за 

допълнителни мерки за защита от наводнения се изчисляват на 1,7 милиарда евро 

годишно до 2020 г. и 3,4 милиарда евро годишно до 2050 г. Тези мерки могат да бъдат 

много ефективни, тъй като с всяко едно евро, похарчено за защита от наводнения, 

бихме могли да избегнем щети за шест евро. 

Могат да се посочат няколко примера за съвместни проекти за адаптация между 
европейски държави или големи градове, като някои от тях са съфинансирани от ЕС — 
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например по програмата LIFE. По-специално по линия на политиката на сближаване се 
съфинансират множество трансгранични, транснационални и междурегионални 
програми и проекти за адаптация към изменението на климата, включително в рамките 
на макрорегионалните стратегии на ЕС за басейна на река Дунав и Балтийския регион. 

Действията по адаптацията и смекчаване на ефекта от изменението на климата 
включват устойчивото управление на водите и системи за ранно предупреждение. 
Основаните на екосистеми подходи обикновено са икономически ефективни при 
различни сценарии. Те са лесно достъпни и осигуряват множество ползи като 
понижаване на риска от наводнения , по-малка ерозия на почвата, подобрено качество 
на водата и въздуха и намаляване на ефекта на „топлинен остров“. 

5.2 Води 

Повърхностни води 

Реките в Черноморски басейнов район (от север на юг) започват от р. Шабленска, която 
се влива във едноименното езеро, но няма непрекъснато водно течение за разлика от 
следващите на юг реки Батова, Провадийска, Камчия, Фандъклийска, Панаир дере, 
Двойница, Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбандере, Айтоска, Чукарска, 
Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска, Маринка, Ропотамо, Дяволска, 
Караагач, Велека, Силистар, Резовска (на границата с Турция) и други по-малки 
реки.Формирането и режимът на речния отток е в тясна зависимост от климатичните, 
хидрогеоложки условия и факторите на постилащата повърхнина. В северната 
подобласт преобладава карстовото подхранване - река Батова, река Девненска и река 
Провадийска. По долината на река Камчия и в Бургаската низина са формирани 
дълбоко залягащи артезиански води. В южната подобласт преобладаващо е дъждовното 
подхранване. Във връзка с режима на валежите, средномесечният максимум на оттока 
от март (Северна подобласт) се измества през февруари (Южна подобласт). По същата 
причина в тази посока се увеличава и зимният отток. Черноморският район в по-
голямата си част се характеризира с влажна есен и зима, когато падат най-много валежи 
- от 50-70% от годишната стойност и то предимно от дъждове. Това определя и есенно-
зимното пълноводие на реките, най-ярко изразено в южната част с рязко покачване на 
оттока още през декември, достигане на максимума през февруари-март, а след април-
май започва маловодният период. Минимумите на маловодието за всички реки са 
обикновено през август-септември. Изключение от описания ход на овлажнеността 
през годината, характерен за континентално-средиземноморската климатична област, 
правят реките в северозападната част на Черноморския район - р. Провадийска и най-
северния приток на р. Голяма Камчия - р. Врана. При тях е по-силно изразено 
влиянието на континенталния климат с обилни валежи в края на зимата и пролетта и 
формиране на зимно-пролетно пълноводие с месечни максимуми от март до май, а 
начало на маловодието след май-юни. 

Река Шабленска е суходолие с водно течение само при силни дъждове. На север от нея 
няма оформени реки и съществуващите крайморски малки езера имат подземно водно 
подхранване. В тази част на крайморския склон на Добруджанското плато годишните 
валежи от 500-550 mm не формират речен отток поради силно водопропускливите 
почви, наличието на карст и дълбок водоупор. Р. Батова), чийто водосбор е разположен 
в югоизточната част на Добруджанското плато, има постоянно речно течение поради 
хидрогеоложките условия и модулът на оттока достига до 4-5 l/s/km2.  
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Река Девня се подхранва от карстови извори и модулът на оттока рязко се отличава с 
високата си стойност - 14,7 l/s/km2. Най-водообилната част на Черноморския район се 
намира до южната ни граница. Там съчетанието от планинския масив на Странджа и 
географското местоположение на пътя на значителна част от средиземноморските 
циклони, определя високи есенно-зимни валежи и съответно есенно-зимно пълноводие. 
Съответно с изменението на годишните валежи в Странджа планина се изменят от 550 
мм в подножието до над 900 mm около Малко Търново и средният отточен модул 
варира между 5 и 15 l/s/km2. Втора водообилна зона е Стара планина в югозападната 
част на поречие Камчия. В най-високите части на Котленския Балкан валежите 
достигат до над 750-800 mm, а отточните модули до 10 l/s/km2. В ниските части на 
поречие на Камчия валежите спадат до 550 мм годишно, а модулитена оттока - до 2 
л/сек/км2 по течението на р. Луда Камчия и до 1-2 l/s/km2 по поречието на р. Голяма 
Камчия. В Бургаската низина и нейните по-ниски склонове валежите са между 500 и 
550 мм, а отточният модул е под 3-4 l/s/km2. 

Водосборната област на река Провадийска е ограничена от поречията на река Русенски 
Лом, Черноморските Добруджански реки и река Камчия. Площта на водосборната 
област на поречието е 2132 km2 с дължина на реката 119 km. Реката се влива в 
Белославското езеро, като приема осем първоразрядни притока, от които по-значителни 
са Крива река, река Главница и река Девненска Хидрометричната мрежа в речния 
басейн се състои общо от 2 действащи хидрометрични станции (ХМС) на река 
Провадийска. ХМС на река Крива и река Девня са закрити, поради технически 
проблеми през 2007 г.Река Камчия е най-голямата на Балканския полуостров река, 
която се влива в Черно море. Реката и нейните притоци заемат района между 
разклоненията на Източна Стара планина. Тя се образува от Голяма и Луда Камчия, 
като за условно начало е приета Голяма Камчия. Общата водосборна площ на 
поречието е 5 358 km2. Опорната хидрометрична мрежа на поречие Камчия 
понастоящем се състои от 5 действащи хидрометрични станции (ХМС), от които 3 по 
главната река и 2 на река Врана. 

Северно-бургаските реки са представени от река Двойница с 53 km и водосборната 
площ 479 km2, река Хаджийска извира северно от село Руен с дължина 55 km и 
водосборната площ 356 km2, река Ахелой извира край село Дряновец (в местността 
Адата), в източната част на Карнобатско-Айтоската планина и се влива в Черно море 
южно от град Ахелой с дължината 39, 90 km и река Айтоска с дължина 32 km и 
водосборната площ 305 km2. Опорната хидрометрична мрежа на Северно- бургаските 
реки понастоящем се състои от 2 действащи хидрометрични станции (ХМС). 

Мандренските реки – река Русокастренска, река Средецка и река Факийска 
посредством язовир Мандра се вливат в Черно море. Река Русокастренска е с дължина 
65, 40 км и водосборната площ 525 km2, река Средецка е с дължина 69 km и 
водосборната площ 985, 30 km2 и река Факийска е с дължината 87, 30 km и 
водосборната площ 641 km2.Опорната хидрометрична мрежа се състои от 2 действащи 
хидрометрични станции (ХМС) на р.Факийска. ХМС станцията на р.Средецка при с. 
Проход е закрита през 2008 г. по технически причини. 

Река Ропотамо е с дължина 48, 50 километра и водосборната площ 249 km2. По-
голямата част от долината на реката е лонгоз с гори от дъб, ясен, бряст, габър и 
други.Около устието на реката се е образувал дълъг и широк лиман, ограден от Черно 
море с пясъчни коси. Лиманът е плавателен за малки съдове има 1 ХМС. 

Река Дяволска зауства южно от гр. Приморско, има дължина 37 km и водосборна площ 
133 km2. 
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Река Караач протича южно от гр. Китен и образува дълбок естуар при вливането си в 
Черно море, който на места достига до 11-14 m дълбочина. Реката е дълга 15 km. 

Река Велека извира в турска територия посредством много карстови извори вблизост до 
с. Ковчас. При устието на Велека широчината достига 50 m, а дълбочината 7- 8 m. След 
моста на шосето Синеморец - Ахтопол реката се разлива, прави голям завой и се влива 
в морето. Дължината на реката е 147 km и водосборната площ 995 km2. Оттокът се 
измерва в 2 ХМС. През 2005 бяха разрушени от наводненията, но по-късно са 
възстановени. 

Резовска река е гранична река. Тя извира от най-високата част на Странджа планина, 
източно от Ковчас в Турция и тече в източна посока. След с. Паспалово реката служи за 
граница между България и Турция до устието си в Черно море при с. Резово. Общата 
дължина на реката е 112 км и водосборният и басейн обхваща 738 km2, от които 183 
km2 в българска територия. Опорната хидрометрична мрежа на поречията се състои от 
3 действащи хидрометрични станции (ХМС).  

Общата дължина на речната мрежа в ЧРБУВ е 12772,04 km (на база проект JICA), като 
леглата на главните реки е 2874,07 km (на база проект JICA цитиран в ПУРБ 2016-
2021(проект).  

Езерата,разположени по Черноморското крайбрежие, са предимно от два типа –
лиманни и лагунни. Повечето от езерата са съсредоточени около двата най-големи 
залива – Варненски и Бургаски. Няколко малки езера са разположени по 
добруджанския бряг и на юг от Созопол – по странджанското крайбрежие.Към групата 
на лиманните езера спадат Дуранкулашкото, Езерецкото, Шабленско,Варненско, 
Белославско, Бургаско и Мандренско езеро (Узунгерен). Към групата на лагунните 
езера спадат Атанасовското и Поморийското езеро,езерата-блата Алепу, Аркутино, 
Стомоплу, Шабленска тузла, Неновска и Балчишка тузла. Трите добруджански езера 
(тузли) представляват свръхсолени лагуни, малки по размери (площ и дълбочина).  

В ПОРН в Черноморския район са определени 241 броя единични зони със значителен 
потенциален риск от наводнения, в това число 211 броя речни и 20 броя морски и 10 
езерни. Според степента на риска тези 241 броя местоположения са разпределени в 
зони с „Висок” риск за 67 броя, 15 бр. със „Среден”риск, 154 бр. с „Нисък” риск и 5 бр. 
без риск.  

Районите със значителен потенциален риск от морски наводнения, в които влизат 
местоположения с висок и среден риск в обхвата на БДЧР са общо 11. Общата дължина 
на РЗПРН – морски наводнения за територията на БДЧР, измерена в ГИС среда (ESRI 
ArcGIS) е приблизително 267 km. 

Заплахата от езера, намиращи се в пряка хидравлична връзка с морето, е определена за 
Варненското и Бургаското езеро при шестте характерни за РЗПРН максимални морски 
нива, в оптимистичен и песимистичен сценарий на климатична промяна.При 
определяне на заплахата от езера без пряка хидравлична връзка с морето са изследвани 
пет езера, след анализа на които заплаха е картирана при четири от тях: Дуранкулашко 
езеро, Шабленско езеро, Атанасовско езеро и Поморийско езеро.  

При наводнение с висока вероятност (с повторяемост 20 г.) най-засегнати са области 
Бургас, Шумен и Варна. При наводнения със средна и ниска вероятност (с 
повторяемост 100 г. и 1 000 г.) с най-голям обхват са наводнените територии в области 
Бургас, Варна и Шумен, което е показано и в следната таблица: 
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Таблица 0-1 Разпределение на площта на заливане по области 

Области Площ на заливане при 

висока вероятност, m
2
 

Площ на заливане при 

средна вероятност, m
2
 

Площ на заливане при 

ниска вероятност, m
2
 

Варна 33 113 143 

Добрич 13 15 24 

Бургас 128 144 188 

Сливен 1, 2 1, 4 1, 7 

Ямбол 0, 3 0, 4 0, 5 

Шумен 38 57 82 

Търговище 2, 3 4 7, 7 

(Източник ПУРН) 

 

Съгласно Приложение 1 към заповед 128/15.08.2013 на Министъра на МОСВ са 
определени следните 45 райони със значителен потенциален риск от наводнения по 
чл.146 от ЗВ в Черноморският район на басейново управление. В 34 от тях се съдържат 
местоположения с речни наводнения, а в 11 с морски наводнения. Разпределението на 
определените РЗПРН по речни басейни е както следва: 

• Река Провадийска: 7 района с дължина 124 km. 

• Река Камчия: 13 района с дължина 325 km. 

• Севернобургаски реки: 6 района с дължина 100 km. 

• Мандренски реки: 6 района с дължина 88 km. 

• Южнобургаски реки: 2 района с дължина 11 km. 

• Морски наводнения: 11 района с дължина общо 267 km. 
Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск от 
наводнения в обхвата на БДЧР е 915 km.  

Разпределението на определените РЗПРН по речни басейни с име и код на РЗПНР и 
обхванатите населени места е описано в т. 2.1 и е показано в таблица 5.12.2 на 
настоящия доклад за ЕО. 

Процесите на подприщване на устието на река от морското ниво и повишаване на 
нивата на езерата, които имат пряка или непряка хидравлична връзка с Черно море, са 
по-сложни процеси, които изискват комплекс от хидравлични изчисления. Реките, 
включени в утвърдения от Министъра на околната среда и водите списък на РЗПРН, 
подлежащи на изследване на заплаха от морски наводнения, са: 

 
Река Код на РЗПРН 

р. Батовска BG2_APSFR_BS_03 

р. Панаирдере BG2_APSFR_BS_05 

р. Двойница BG2_APSFR_BS_05 

р. Ахелой BG2_APSFR_BS_06 

р. Хаджидере BG2_APSFR_BS_06 

р. Дяволска BG2_APSFR_BS_09 

р. Караагач BG2_APSFR_BS_09 

р. Лисово дере BG2_APSFR_BS_10 

 
Прегледът на водите е направен на ниво Черноморски район за басейново управление, 
а не по Райони със значителен потенциален риск от наводнения“, тъй като ареалът на 
Районите със Значителен Потенциален Риск от Наводнения (РЗПРН) за Черноморския 
район, определени в ПУРН не съвпада с този на водните тела, определени от ПУРБ 
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2016-2021 ( проект). Обикновено РЗПРН не е хомогенен, а включва едно или няколко 
ВТ или пък части от тях, всяко със своето общо екологично и химична състояние. От 
друга страна, не във всички РЗПРН са разположени мониторингови пунктове за 
отчитане на параметрите за оценка на състоянието на повърхностните води. Поради 
това, по-информативно е да се посочат водните тела, включени във всеки РЗПРН със 
съответните характеристики, представени чрез тип и подтип на ВТ, категория на ВТ 
обща екологична оценка,химична оценка на състоянието и показатели влошаващи 
състоянието на ВТ, както това вече е направено в ПУРБ 2016-2021 (проект).  

В ПУРБ 2016-2021 ( проект) са обособени 178 водни тела, от които 131 категория 
„реки“ , 32 категория „езера“ и 15 –„Крайбрежни води“. Списък на водните тела (ВТ), 
типа и някои хидроморфоложки характеристики (дължина и площ на съответната 
водосборна област) са дадени в Таблица 1.2.5 от ПУРБ 2016-2021 (проект)“. 

Разпределението на броя водни тела по типове, речни басейни и категории е дадено 
обобщено в таблиците по-долу: 

 
Таблица 0-2 Типове повърхностни водни тела категория „реки“. Източник - ПУРБ (проект) 2016-

2021 

№ 
Код 

 

Име на 

типа 

 

Ч
Д

 р
ек

и
 

 

П
в
ад

и
й
ск

а 
р
ек

а 

 

Р
ек

а 
К
ам

ч
и
я 

o
 

С
ев
ер

н
o

 B
ур

га
ск

и
 

р
ек

и
 

 
М
ан

др
ен

ск
и

 

р
ек

и
 

 
Ю

ж
н
об

ур
га
ск

и
 

р
ек

и
 

 

Р
ек

а 
В
ел

ек
а 

 

Р
ез
ов

ск
а 
р
ек

а 

 

1 R2 

 

Планински реки в 

екорегион12 

  11    1  

2 R4 

 

Полупланински 

реки в екорегион 

12 

 3 24 4  1 3  

3 R4S 

K 

 

Полупланински 
реки в 

екорегион12 - 

особен 

случай 

     3   

4 R10 

 

Големи 

Черноморски 

Реки 

 2     2 1 

5 R11 

 

Малки и средни 

Черноморски реки 

5 14 7 19 17 9  1 

6 R15 

 

Карстови извори и 

Други изворни 

съобщества 

 2       

7 Преходен 

тип 

R4/R 

10 

Големи ЧМ 

реки/Полупланин 

ски реки 

 

  1      
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Таблица0-3 Типове повърхностни води от категория „езеро“. Източник - ПУРБ (проект) 2016-2021 

   Брой водни тела по типове 
№ Код Име на типа 

П
р
ов

а-
ди

й
ск

а 
р
ек

а 

р
ек

а 
К
ам

ч
и
я

 

 С
ев
ер

н
об

ур
га
с

к
и
р
ек

и
 

 М
ан

др
ен

ск
и

 

р
ек

и
 

 Ю
ж
н
о-

бу
р
га
ск

и
 

р
ек

и
 

 

1 L4 

 

Равнинни и полупланински 

естествени езера и блата 
 1    

2 L5 

 

Крайречни езера и блата      1 

3 L11 
 

Големи дълбоки язовири   3    

4 L12 

 

Средни и малки полупланински 

язовири 

 5   1 

5 L16 

 

Малки и средни равнинни 

язовири 

1  3 2  

 
Таблица0-4 Типове повърхностни води от категория „преходни води“ . Източник - ПУРБ (проект) 

2016-2021 

   Брой водни тела по типове 

№ 

 к
од

 

Име на типа 

Ч
ер
но
м
ор
ск
и 

Д
об
ру
дж
ан
ск

и 
ре
ки

 

ре
ки

 

ре
ка

 

К
ам
чи
я 

 С
ев
ер
но
бу
рг
а

ск
и 
ре
ки

 

 М
ан
др
ен
ск
и 

ре
ки

 

 Ю
ж
но
бу
рг
ас
к

и ре
ки

 

 

1 R16 

 

ЧМ речни лимани    1   

2 L7 
 

ЧМ сладководни езера и блата  2   1  

3 L8 

 

ЧМ слабо солени езера и блата   1  3 

4 L9 

 

ЧМ средно солени езера и блата  5  1  

5 L10 

 

Черноморски свръх-солени езера   2   

 
Таблица 0-5 Типове повърхностни води от категория „крайбрежни води. Източник - ПУРБ 

(проект) 2016-2021 

№ 

 

Код на 

типа 

Име на типа 

 

Код на 

подтипа 

 

Име на подтипа 

 

Брой водни 

тела по 

типове 
1 CW силно изложен; 

плитък; 

смесен 

 

CW3.1 

 

 

 

CW3.2 
 

 

 

 

CW3.3 
 

силно изложен; 

плитък;смесен (скала, пясък) 

 

силно изложен; 

плитък;смесен (скала, пясък, 
тиня) 
силно изложен; плитък; 

 

смесен (скала, пясък, 

твърди седименти) 

2 

 

 

 

1 
 

 

 

 

1 

2 CW1N силно изложен, 

плитък; 

пясък 

  2 
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№ 

 

Код на 

типа 

Име на типа 

 

Код на 

подтипа 

 

Име на подтипа 

 

Брой водни 

тела по 

типове 
3 CW8 защитен; плитък; 

тиня 
  1 

4 CW2N умерено изложен; 

плитък; тиня 

  2 

5 CW5 умерено изложен; 

плитък; смесен 

 

CW5.1 

 

 

 

CW5.2 

умерено изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, тиня) 
умерено изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, 

твърди седименти) 

1 

 

 

1 

6 CW4N защитен; плитък; 
пясък 

  1 

7 CW9 защитен; плитък; 

смесен 

(скала, пясък) 

   

8 CW6N силно изложен; 

междинен; тиня 

  1 

9 CW7 силно изложен; 

междинен; смесен 
(скала, 
пясък, твърди 

седименти) 

  1 

 

Състоянието/Качеството на повърхностните води се определя до голяма степен от 

различните видове въздействия, т.е. от различните видове натиск върху водните 

тела, както са описани по-долу. 

Изграждане на язовири - Съгласно „Списък на язовирите в Черноморски басейнов 
район” на територията на района има изградени 499 бр. язовира (държавна, общинска и 
частна собственост) от които 187 бр. големи (с височина на стената над 15 m или с 
височина на стената от 10 до 15 m и завирен обем над 1 млн. м3) и 312 бр. язовири, 
които служат за поемане на високата вълна през валежните периоди и речните 
прииждания и преразпределението й във времето за енергодобив, водоснабдяване, 
напояване. Голяма част от малките язовири се използват и като рибарници за 
риборазвъждане. От общия брой язовири, потенциално опасни при преминаването на 
високи води, са 117 бр., тъй като язовирните стени са изградени в близост до населени 
места и има заплаха за населението, околната среда и инфраструктурата при преливане 
или скъсване на стената им. 

Изграждане на корекции и защитни диги - от 162 броя водни тела в ЧРБУВ, 
изградените корекции и защитни диги засягат 68 броя от тях, което представлява 41,9 
% от общия брой на водните тела. Изградените корекции/защитни диги са 535km или 
4,2 % от цялата речна мрежа на БД и 18,6 % от дължина на главните реки.  

Изграждане на МВЕЦ - Използването на водите за енергетика е само в 5 МВЕЦ-а. В 
таблицата по-долу са посочени местата на МВЕЦ и кои водни тела са засегнати: 

 

Таблица 0-6 Натиск от МВЕЦ върху повърхностните водни тела в ЧРБУВ 

№ Водно тяло Речен 

басейн 

Код на водното 

тяло 

 

Степен на натиск 

1 река Камчия от 
преди град Велики 
Преслав(Омуртагов мост) 

Р.Камчия BG2KA900R019 значим 
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№ Водно тяло Речен 

басейн 

Код на водното 

тяло 

 

Степен на натиск 

до вливане на река 
Врана 

2 язовир „Цонево“ река 
Камчия 

BG2KA400L008 ВЕЦ на подчинен 

режим 

3 Язовир „Порой“ 

 

Севернобур
гаски 

реки 

BG2SE600L016 ВЕЦ 

наподчиненрежим, 

коитоне работи 
отянуари 2014г. 

4 Язовир „Тича“ река 
Камчия 

BG2KA900L021 ВЕЦ наподчинен 

режим 

5 Язовир „Камчия река 
Камчия 

BG2KA400L024  ВЕЦ наподчинен 

режим 

*Съгласно данни от проведената обществена поръчка с предмет “Изпълнение на програмата за 

хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2011 г. във връзка с оценка на 

хидроморфологично състояние” в град Велики Преслав се намира бент, който взема повече от 50% от 

водите на реката за напояване и ВЕЦ ( източник ПУРБ 2016-2021 проект) 

 

Заустване на отпадъчни води от населените места 

При актуализацията на ПУРБ (2016-2021г.) на територията на ЧБР съществуват 39 
пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), като 28 от тях заустват във 
вътрешни води, а 11 заустват в Черно море (3 от ПСОВ, заустващи в Черно море са с 
преустановена дейност, поради пренасочване на отпадъчните води към ПСОВ Варна). 
При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 15 населени места все още нямат действащи 
ПСОВ, с изключение на гр. Велики Преслав, гр. Нови Пазар и гр. Търговище, кв. 
Ветрен - Банево - Минерални бани. Отпадъчните води от кв. „Долно Езерово" гр. 
Бургас са отведени към ПСОВ Бургас. Заустване във водни обекти чрез 
канализационни мрежи, с или без изградена ПСОВ се осъществява в 20 населени места. 

Водните обекти се замърсяват от заустването – директно или индиректно във водните 
обекти, на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от населените 
места, което произтича от: 

• ПСОВ с недостатъчен капацитет и през летния туристически сезон не може да 
осигури достатъчна степен на пречистване на отпадъчните води от населеното 
място и периодично през аварийния изпускател на ПСОВ сурови непречистени 
отпадъчни води се заустват директно към водния обект.  

• Остарели съоръжения, липса на техническа възможност за отделяне на общ азот и 
фосфор, включване на дъждовни, дренажни и води от басейни в ПСОВ, с 
необходимост за извършване на ремонт, реконструкция и модернизация на 
съществуващи ПСОВ: 

o за 8 ПСОВ, които заустват във вътрешни води все още липсва или е 
започнал ремонт реконструкция и модернизация - ПСОВ Камчия, 
ПСОВ Дългопол, ПСОВ Ветрино, ПСОВ Шабла, ПСОВ Китен – 
Приморско, ПСОВ Кръстина, ПСОВ с. Манолич, ПСОВ с. Средец; 

o за 2 ПСОВ се очаква одобрение за финансиране от Оперативна 
програма „Околна среда“: ПСОВ Каспичан и ПСОВ Смядово. 

• Към 2015 г., 3 населени места с директно заустване в Черно море все още нямат 
действащи ПСОВ - гр. Ахтопол, с. Варвара и с. Синеморец, но текат подготвителни 
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(предпроектни, проектни или строителни/довършителни дейности по тяхното 
изграждане, както и доизграждане и рехабилитация на канализационните и 
водоснабдителните мрежи 

• При актуализацията на ПУРБ към 2015 г., 2 населени места все още имат 
съществуващи канализационни колектори, които не са свързани с ПСОВ: гр. 
Балчик и гр.Бургас - кв. „Крайморие“ и кв. „Лозово“. 

• Недостатъчно пречистените отпадъчни води на вече съществуващите ПСОВ се 
дължат на многогодишна експлоатация, морална остарялост на съоръженията, 
хидравлическа претовареност през активния туристически сезон, липса на 
съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – общ азот и общ фосфор. 
Такива ПСОВ са: ПСОВ Каварна, ПСОВ Балчик, ПСОВ к.к. “Златни пясъци”, 
ПСОВ к.к. “Слънчев ден”, ПСОВ к.к.“Гранд хотел Варна”, ПСОВ Равда - к.к. 
„Слънчев бряг“ - Несебър, ПСОВ Поморие, ПСОВ Китен-Приморско, ПСОВ в.с. 
„Елените“, ПСОВ Царево, ПСОВ Лозенец (11 бр.). От тях 7 директно и 4 
индиректно, заустват отпадъчни води в Черно море. За 3 ПСОВ все още липсва 
РРМ, но текат подготвителни (предпроектни, проектни или 
строителни/довършителни) дейности по това, както и доизграждане и 
рехабилитация на канализационните и водоснабдителните мрежи: ПСОВ к.к. 
“Златни пясъци“, ПСОВ в.с. „Елените“ и ПСОВЛозенец. За 7 ПСОВ е извършена 
РРМ или е изградена нова такава: ПСОВ Каварна (приключило РРМ), ПСОВ 
Балчик (нова), ПСОВ Созопол (нова), ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев бряг“ – Несебър 
(приключило РРМ), ПСОВ Поморие (приключило РРМ), ПСОВ Царево 
(приключило РРМ). През 2015 г е ликвидиран проблема с изградено дълбоководно 
заустване (приключили строителни дейности и пуснати в експлоатация ) на 4 
ПСОВ: ПСОВ к.к. “Златни пясъци”; ПСОВ Равда - к.к. „Слънчев бряг“ – Несебър; 
ПСОВ Поморие и ПСОВ Созопол. 

• Населени места с канализационна мрежи без изградена ПСОВ, заустващи 
отпадъчните води във водни обекти (категория “реки“ и „езера“) са изписани по-
долу(съгласно ПУРБ 2016-2021 проект): 

o гр. Каспичан – в Река Провадийска 

o гр. Долни Чифлик - вРека Камчия 

o с. Жеравна – в Река Камчия 

o гр. Котел – в Река Камчия 

o с. Осмар – в. Река Камчия 

o гр. Смядово – в Река Камчия 

o с. Троица – в Река Камчия 

o с. Хан Крум – в Река Камчия 

o гр. Айтос – в Севернобургаски реки 

o кв. “Крайморие” гр. Бургас – в Севернобургаски реки 

o кв. “Лозово” гр. Бургас – в Севернобургаски реки 

o Ветрен – Банево – Минерални бани – в Севернобургаски реки 

o гр. Камено – в Севернобургаски реки 

o с. Маринка – в Севернобургаски реки 
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o с. Дебелт – в Мандренски реки 

o гр. Малко Търново – в Река Велека 

• Населени места с канализационна мрежи без изградена ПСОВ, чийто води заустват 
в във водни обекти категория „крайбрежни морски води“: 

o гр. Ахтопол (непречистените отпадъчни води се заустват в Черно 
море, на 1 km югоизточно от града. Отредена е площадка за 
изграждане на ПСОВ и има разработен работен проект). 

o с. Варвара (водите от населеното място се заустват непречистени в 
Аязменско дере). 

o с. Синеморец (водите от населеното място се заустват непречистени в 
Черно море). 

• Населени места с изградена ПСОВ, но с все още съществуващи канализационни 
колектори, заустващи във водно обекти без пречистване ( категория крайбрежни 
морски води): 1) гр. Балчик и 2) гр. Царево 

• Заустване във водни обекти, чрез канализационни системи, без изградена ПСОВ се 
осъществява в населени места: гр. Каспичан, , гр. Долни Чифлик, с. Жеравна, гр. 
Котел, с. Осмар,гр., гр. Смядово, с. Троица, с. Хан Крум, гр. Айтос, кв.“Долно 
Езерово”, гр. Бургас, гр. Камено, с. Каблешково, с. Дебелт, гр. Малко Търново 

Разпределението на товарите от ПСОВ и ГК е съсредоточено в няколко басейна(р. 
Камчия: р. Врана, р. Тича, р. Поройна; р. Провадийска, Севернобургаски реки) и в 
крайбрежните морски води, във връзка с неравномерното разпределение на 
населението и туризма в ЧРБУВ. 

Замърсяване от индустриални източници: В басейновия район функционират 105 
индустриални обекта, 77 от тях са определени като значими източници на отпадъчни 
води. Производствата на хранителната индустрия са концентрирани в басейните на р. 
Провадийска и Камчия, както и басейн Севернобургаски реки – около райони с развито 
животновъдство и лозарство или в близост до транспортни връзки – пристанища. 
Химическата промишленост е представена от нефтопреработваща промишленост и 
неорганични химични производства (производство на торове, сода, цимент, разсол). 
Разпределението е силно неравномерно (гр. Шабла, гр. Бургас, гр. Провадия, гр. Девня) 
във връзка с традиционното развитие на отраслите и съответно наличие на 
производствени мощности, квалифициран персонал, както и близостта до транспортни 
връзки – пристанища. 

В речните басейни Черноморски Добруджански реки, река Провадийска, 
Севернобургаски реки и Мандренски реки най-голям е приноса на индустриалните 
точкови източници във връзка с концентрацията на големите химически производства и 
функционирането на обекти от хранителната промишленост и добива на рудни и 
нерудни суровини. Най-голям е делът на заустените непречистени води (от градска 
канализация) в басейна на река Камчия. Тук сравнително големия брой индустриални 
източници формират най-малко количество отпадъчни води. 

В басейновия район като цяло преобладава делът на отпадъчните води от ПСОВ и 
индустриални източници, които осигуряват различна степен на пречистване на 
отпадъчните води преди заустването им във водните обекти. 

Замърсяване от дифузни източници: 
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Един от основните източници на замърсяване са населените места с над 2 000 е.ж. без 
изградена или частично изградени канализационна мрежа във водосборната площ на 
поречията. 

От агломерации с над 2000 е.ж., 34 бр. заустват в повърхностни води. За отвеждане и 
пречистване на битовите отпадъчни води от 12 агломерации са изградени 11 ПСОВ, за 
останалите 22 агломерации няма изградени пречиствателни съоръжения.Дифузно 
замърсяване се наблюдава и при амортизирана канализационната мрежа. В определени 
случаи изградената канализационна мрежа се ползва частично, поради едни илидруги 
обстоятелства. Процента на изграденост на канализационните системи, заустващи в 
повърхностни води е нисък, 12 агломерации са с 0% изграденост на канализационната 
мрежа. 
Земеделието като източник на дифузно замърсяване, преминаващ границите за N-NO3, 
Р-Р04, Ntotal и Ptotal във водните тела може да се характеризира като значим. В ЧРБУВ 
земеделските земи се третират широко с изкуствени торове и препарати за растителна 
защита. Дъждовните води и тези от агромелиоративни дейности подпомагат тяхната 
миграция в почвите, подземните и повърхностните води. 
В ЧРБУВ земеделските земи се третират широко с изкуствени торове и препарати за 
растителна защита. Дъждовните води и тези от агромелиоративни дейности подпомагат 
тяхната миграция в почвите, подземните и повърхностните води. 
Земеделските дейности, включително обработване на земята, торене и защита от 
вредители се явяват един от най-сериозните дифузни източници на биогенно 
замърсяване на повърхностните води в ЧРБУВ. Основните биогенни замърсители от 
земеделските дейности са азот, фосфор, нитрати и фосфати. Складовете за пестициди 
са други потенциални дифузни замърсители на повърхностните води с химични 
замърсители (приоритетни и опасни вещества), предвид факта, че условията за 
съхранение са лоши, като голяма част от тях са и неохраняеми. 
Животновъдството, както и неправилното използване на животинската тор са друг 
източник на дифузно замърсяване на повърхностните води. Замърсяването от тази 
дейност се състои в биоразградимите органични вещества, влияещи негативно на 
водите - натоварване с биогенни елементи и БПК5. При запознаване и правилно 
прилагане на Добрите земеделски практики, замърсяването на повърхностните и 
подземните води от животновъдството ще липсва. Въздействието от животновъдството 
върху повърхностните води се осъществява основно от неправилното съхранение на 
торовия отпадък от животновъдните ферми. 
Като дифузен източник на натиск се разглеждат старите все още действащи или 
нерекултивирани депа/сметища, неотговарящи на екологичните законови изисквания и 
създаващи риск от замърсяване на повърхностните води. Тези депа подлежат на 
закриване и рекултивация - техническа и биологична. След закриването им съответните 
отпадъци ще се депонират в регионалните депа, които напълно съответстват на 
екологичните изисквания.Като дифузен източник се определя замърсяването на водите 
от въздуха с кадмий, олово,живак, окислени и редуцирани форми на азот. 
Замърсителите във водите, които могат да произхождат от атмосферните отлагания 
най-често са: азот, сяра, живак, олово, кадмий, мед,цинк, техните съединения, 
пестициди, хербициди и други токсини. 
Замърсяване от транспорт - Източници на дифузно замърсяване от транспорта са 
отделящите вредни емисии от тежки метали и полициклични ароматни въглеводороди, 
като износването на гумите, износването на спирачките и течовете на масло от 
двигателите. 
Дифузно замърсяване на преходни и крайбрежни води: 
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• заустване на непречистени отпадъчни води от населени места без изградени 
канализационни системи; 

• интензивно селско стопанство, свързано с използването на азотни и 
фосфорни торове; 

• изграждане на рибни (мидени) ферми в морските води и от изкуственото им 
хранене; 

• риболовните дейности (тралиране на морското дъно); 

• драгиране и депониране на драгажни маси; 

• корабен трафик; 

• постъпване на замърсени води чрез реки, дерета, отводнителни канали 
директно или индиректно чрез други близки водни обекти, заустващи в 
Черно море; 

• замърсявания от атмосферата; 
• замърсявания, постъпващи в крайбрежните води от нерегламентирани 

сметища или непочистени плажове (връзка с Дескриптор 10 - Морски 
отпадъци съгласно РДМС2008/56/ЕО); 

• нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от плавателни съдове; 
• естествено протичащи ерозионни и свлачищни процеси и морска абразия; 
• внасяне на неместни, често инвазивни видове растителни и животински 

организми." 
 

В ЧРБУ са определени 13 броя участъци за добив на инертни материали участъци с 
обща дължина от 13,991 km, които представляват 0,5 % от общата дължина на главните 
реките в ЧРБУВ. От 162 броя водни тела в ЧРБУВ засегнати от дейността са 5 броя, 
което представлява 3 % общия брой ВТ. Дейностите по изземване на наносни 
отложения (пясък, чакъл, баластра) от речните корита (например от р. Двойница), води 
до въздействия върху структурата и функциите на реката. Променя се 
хидроморфологията- удълбаване на речното легло и от там скоростта на течението, 
увеличава се значимо мътността на водата. Това от съответно е възможно да повлияе 
негативно върху местообитанията, числеността и популациите на видовете с жизнен 
цикъл свързан с водната среда. 

От 01.01.2016 г. няма действащи разрешителни за изземване на наносни отложения на 
територията на ЧРБУВ. Съгласно § 63 от ЗИД на Закона за водите от 2016 г. 
разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения, с 
изключение на тези за река Дунав и водохранилищата, издадени до влизането в сила на 
този закон, запазват своята валидност и се прекратяват след изтичането на срока, за 
който са издадени, като не се прилага чл. 78, ал. 2.  

В Приложение 3.1.1 на ПУРБ е даден Регистър на повърхностни води определени като 
зони за защита на питейните води, показан в таблицата по-долу: 

 

№ 

Код на зоната за 

защита 

Код на повърхностно 

водно тяло 
Име на река/язовир Общ обем млм. 

куб. м 
 

1 2DSWL1024 BG2KA400L1024 яз. Камчия 233,55 

2 2DSWL1011 BG2IU400L1011 яз. Ясна Поляна 35,3 

3.  2DSWL1021 BG2KA900L1021 яз. Тича 311,8 

 

4 
2DSWL1008 BG2KA400L1008 

яз. Георги Трайков 
(Цонево) 

 

330 
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В обхвата на Черноморски район за басейново управление, към 2014 г. са определени 
90 бр. зони за къпане, попадащи в крайбрежните води, от които 26% са към РЗИ Варна, 
52% -към РЗИ Бургас и 22% към РЗИ Добрич. От 90 зони за къпане, разположени по 
Черноморското крайбрежие, 65 са категоризирани с отлично качество на водите, 17 от 
зоните са с добро качество, със задоволително качество са водите в 5 зони, а с лошо 
качество - в 3 зони за защита. В Програмата от мерки към ПУРБ (2010 – 2015 г.) са 
заложени 7 бр. мерки, свързани с премахване на заустването на отпадъчни води извън 
зоните за къпане и зоните за съществуващо и перспективно ползване. Ежегодно преди 
началото на курортния сезон се провеждат процедури по съгласуване на предложените 
от кметовете на общини или областните управители зони за къпане, съгласно условията 
на чл. 24, ал.2 от Наредба № 5/30.05.2008 г. на МЗ и МОСВ за управление качеството 
на водите за къпане (ДВ, бр.53/2008 г.). Зоните с води за къпане са дадени в 
Приложение 3.2.1. от ПУРБ 2016-2021. 

За целите на ПУРН съгласно Директивата за наводнения, са използвани само 
общодостъпните налични данни. По отношение на водните количества - за определяне 
на оразмерителните водни количества като основни са използвани посочените 23 ХМС, 
разположени на реките Батова, Девня, Провадийска, Крива, Тича, Врана, Селска, Луда 
Камчия, Камчия, Хаджийска, Айтоска, Средецка, Факийска, Господаревска, Ропотамо и 
Велека. 

Обща екологична и химична оценка за състоянието на съответните водните тела  

Съществуващото/текущо състояние на повърхностните води в рамките на РЗПРН за 
прегледност са обобщени в Приложение 2 на настоящия доклад за ЕО, в което е 
включена Таблица с „РЗПРН по чл.146 от ЗВ и Приложение 1 към заповед 
№128/15.08.2013 и съответните водни тела, разположени в тях, с кодове, категория и 
състояние на водите“. 

Подземни води 

Територията на Черноморски район за басейново управление на водите обхваща 
приморската ивица на Добруджа, Варненската падина, Момино плато 
Долнокамчийското понижение, източната част на Старопланинска верижна система, 
Бургаската низина и Българския дял на Странджа планина. 

Голямото разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо състояние и 
структурно положение, е способствало формирането на различни типове подземни 
води – порови, карстови и пукнатинни, напорни и безнапорни.  

Въз основа на комплексния анализ от всички фактори и параметри (стратиграфска, 
геолого-литоложка, хидрогеоложка характеристика на водоносния колектор, 
повърхностните отложения и подхранващия водосбор, взаимодействие с повърхностни 
води и пр.) в „Проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район 
2016-2021 г“ са идентифицирани 40 броя подземни водни тела в седем водоносни 
хоризонта, както следва:  

Кватернерен водоносен хоризонт – 13 водни тела. Подземните води се съдържат 
предимно в алувиалните образувания на речните тераси и повърхностно-течащите 
води, отчасти и в делувиални и пролувиални образувания. Водоносните колектори са 
порови от чакъли, разнозърнести пясъци и глини.Вертикалната позиция на ПВТ е 
първата от повърхността. Разкритата площ е равна на цялата площ на водните тела. Те 
са открити и безнапорни. Основно подхранването се осъществява от валежните скатови 
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води във водосборните области и привлекаеми ресурси от оттока на реките в 
зависимост от водовземането и създаваните понижения в съоръженията; 
Неогенски водоносен хоризонт – 9 водни тела. Подземните води се формират в 
кримокавказки тип седименти, основно в североизточната част на Басейнова дирекция 
„Черноморски район“ и като отделни локални комплекси югоизточно от Стара 
планина. Неогенските водоносни хоризонти изграждат комплекс с локални водоносни 
серии в отложенията на миоцена (предимно чокрака), долния и горен сармат. В 
миоценските несвързани или слабосвързани пясъци, напукани пясъчници и окарстени 
варовици са се формирали пукнатинни, пукнатинно-карстови до порово-пукнатинно-
карстови по тип, предимно ненапорни до напорни по характер подземни води. 
Вертикалната позиция на неогенските ПВТ е първата от повърхността за ПВТ 
BG2G00000N022 - Порови води в неоген-сармат Средец. На останалите 7 ПВТ на 
повърхността се разкрива около 50% от площта им. Областта на подхранване на 
подземните води почти съвпада с площното разпространение на миоценските 
седименти. Подхранването се извършва изключително от инфилтрация на валежни и 
повърхностни води, улеснено от спокойните геоморфоложки и тектонски условия, от 
климатичните особености на района и от значителното окарстяване и напукване на 
седиментите. Дренирането им се извършва от речно-овражната система, от подруслови 
потоци на по-големите дерета в крайбрежната част на района, от многобройни 
низходящи извори и групи. Значителна част от миоценските води се излива “подземно” 
вприморската ивица – в езерото “Дуранкулак”, езерния комплекс “Шабла-Езерец”, 
Шабленска тузла, около с. Ваклино, около устието на р. Батова, както и в акваторията 
на Черно море. 
Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела.Водните тела са формирани предимно 
в долно и средноеоценските с порово-пукнатинен колектор от пясъци, пясъчници, 
варовици, глини, мергели и конгломерати. Водоносните хоризонти са издържани в 
Североизточна България и залягат на дълбочина от 20 m до към 600 m. В останалите 
райони те са представени като повърхностен комплекс или маломощни хоризонти с 
локално подхранване. В Североизточна България те са напорни, а в останалите места - 
предимно безнапорни до полунапорни. 
Вертикалната позиция на палеогенските ПВТ е 50% от повърхността за ПВТ 
BG2G0000РG027 - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия. На останалите 
три ПВТ на повърхността се разкрива около 32% от площта им. Подхранването им се 
осъществява основно от валежите в зоните, където се разкриват на повърхността, а в 
дълбочина - от водите, формирани на повърхността или взаимодействието им с другите 
хоризонти. 
Горнокреден водоносен хоризонт – 6 водни тела.Водоносните хоризонти или по-точно 
комплекси, са формирани в разкриващите се на повърхността горнокредни отложения 
спъстър литолого-стратиграфски състав на колекторите,обусловен от седиментогенен 
теригенно-карстов и ефузивно-интрузивен състав на скалите (варовици, пясъчници, 
мергели, базалти, андезити, вулкански скали). Водите са предимно безнапорни, отчасти 
полунапорни. По тип са карстови, карстово-пукнатинни илипорово-пукнатинни. В 
отделни случаи формират общ комплекс с кватернерните, неогенските или 
палеогенските водоноснихоризонти, като се подхранват или подхранват някой от тях. 
Вертикалната позиция на горнокредните ПВТ е първата от повърхността за 
ПВТBG2G0000К2030 - Карстови води в горна креда-мастрихт Шуменско плато. На 
останалите пет ПВТ на повърхността се разкрива от 30 до 50% от площта им. 
Подхранването на горнокредните водоносни хоризонти е основно от валежите 
ивзаимодействието с палеогенските, неогенските и кватернерните водоносни 
хоризонти. 
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Долнокреден водоносен хоризонт – 4 водни тела.Подземните води са формирани в 
повърхностните отложения на стратиграфските комплекси валанж, хотрив, барем, апт и 
алб. Пъстрият литоложки състав,представен от мергели, глинести варовици и 
пясъчници представлява неиздържан колектор налокалните води в него. Водите са 
предимно безнапорни, рядко полунапорни. По тип са пукнатинни, карстово-пукнатини 
или порово-пукнатинни. Понякога формира общ комплекс с кватернерния и 
палеогенски водоностнихоризонти.На повърхността се разкрива от 30 до 50% от 
площта на долнокредните – хотрив- баремПВТ. Подхранването се осъществява основно 
от валежите и взаимодействието с кватернерния и палеогенски водоностни хоризонти. 
Малм – валанжински водоносен хоризонт – 2 водни тела. Разпространен е повсеместно 
в северната част от Черноморски район за басейново управление на водите (северно от 
линията Преслав, Смядово, Дългопол, Бяла). Част от ресурсите му се причисляват към 
минералните води с температура над 20 °С. В районите на Девня, Златина, Суворово и 
Разделна в следствие на пликативната и дизюнктивна тектоника излиза на 
повърхността във вид на възходящи извори. Предполага се, че известна част от тях се 
разтоварва по дизюнктивни нарушения в района на Черноморския шелф. Литоложки 
отдолу нагоре е представен от доломити, доломитизирани варовици и варовици, 
неравномерно напукани и окарстени. Изгражда пукнатинно-карстов колектор със 
слоеста структура. Горната и долната част на малм-валанжския карбонатен комплекс са 
с ниска проводимост, докато средната част е високопроницаема зона (с дебелина от 200 
до около 400 m). Откритата порестост за целия комплекс е средно от 8 до 15 %, като в 
проницаемата пукнатино-карстова част достига до 38%. Директното подхранване на 
хоризонта се осъществява в района на Северобългарското сводово издигане, а 
индиректно по крупни тектонски разломи или в пряк контакт (при липса на водоупор) с 
отгоре залягащите водоносни хоризонти на долно и горнокредните, палеогенските и 
неогенските отложения.Температурата на водата се изменя от 15 ºС в зоната на 
подхранване до 55ºС на дълбочина под 1200 m. 
Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни хоризонти - 2 водни тела.Юрско-
триаският водоносен комплекс е представен от пукнатинно-карстови и карстови води 
основно в басейна на Странджанския район. Водоносният колектор е от пясъчници, 
варовици, мрамори и метаморфозирали техни разновидности. Основно подхранването е 
за сметка на валежите. Вертикалната позиция на комплекса е преди всичко в първи 
хоризонт.  
Палеозойско-протерозойския водоносен комплекс има много голямо площно 
разпространение, но се характеризира с малка водообилност. Колекторът е пукнатинен 
отинтрузивни, ефузивни и метаморфни скали. Подхранването се извършва от 
атмосферните валежи. 
За територията на Черноморски район за басейново управление на водите е определена 
степента на взаимовръзка на подземни водни тела с повърхностните води въз основа на 
следната градация: 0 % < Кв ≤ 30 % - ниска, 30 % < Кв ≤ 70 % - средна и 70 % < Кв ≤ 100 % 

- висока степен. За тази цел е разработен следния подход:  
1. Като начална база данни е използвана обяснителната записка по задача: „Карта на 
прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води на НР България“, 
1981, както и съставените хидрогеоложки карти в М 1:25 000 и 1: 200 000. Картите са 
сканирани, геореферирани и въведени като отделен растерен слой в ГИС; 
2. Върху този слой последователно са налагани слоевете на ПВТ, които съвпадат с 
кватернерните алувиални водоносни хоризонти. Използвани са само тези водоносни 
хоризонти, за които при съставянето на Карта на прогнозно-експлоатационните ресурси 
на пресните подземни води на НР България е установено наличието на хидравлична 
връзка с реката и е определен линеен модул на експлоатационните ресурси; 
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3. Въз основа на данните за линейния модул на допълнително подхранване от реките 
(Мдпр - в (l/s)/km), при съответната дължина на реката (в границите на ПВТ), са 
изчислени прогнозните привлекаеми ресурси Qпр - за всяко отделно ПВТ; 
4. За оценка на степента на взаимовръзка между повърхностните (речните) и 
подземните води в алувиалния водоносен хоризонт е въведен коефициент 
Кв=Qпр/(Qест+Опр), % , където Qест е определеното средномногогодишно подхранване 
(естествените ресурси) на подземното водно тяло. 

Мрежата за количествен мониторинг на подземните води включва 75 пункта, а за 
химичното им състояние - 90 пункта. 
Оценката на натиска от водовземане показва, че 5 подземни водни тела са в лошо 
състояние, а 35 - в добро състояние. 
Според оценката на химичното състояние 17 подземните водни тела са в лошо 
състояние, а 23 тела - в добро състояние. При това 16 от тях са оценени като 
натоварени с дифузни източници на замърсяване, а едно - е в риск да не постигнат 
добро състояние само от точкови източници на замърсяване. Освен това в две подземни 
водни тела (BG2G000000Q014 и BG2G000000N044) са установени участъци на морска 
интрузия. 

Наименованията на подземните водни тела, присвоеният им код, площта на 
разпространение, естествените и разполагаемите ресурси, степента на взаимодействие с 
повърхностните води, както и оценката на количественото и химичното им състояние 
са отразени в Таблица 5.2.2-1. 
На територията на Черноморски район за басейново управление на водите са 
установени 17 находища на минерална вода, които са изключителна държавна 
собственост, включени в Приложение № 2 на Закона за водите. 
В ПУРН са определени 45 района със значителен потенциален риск от наводнения 
(РЗПРН). Местоположението им и подземните водни тела, в обхвата на които попадат 
тези райони, посочени в табл.5.2.2-2, са определени чрез съпоставяне на „Картите на 
заплаха и риска от наводнения“ в ПУРН с тези на подземните водни тела в „Проект на 
План за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г“.  
Анализът на информацията в таблица 5.2.2-2 показва, че РЗПРН попадат в обхвата на 
29 подземни водни тела.  
Наличната информация за посочените в Таблица 5.2.2-2 подземни водни тела е 
отразена в Таблица 5.2.2-1. 
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Таблица 0-1 Подземни водни тела в ЧРБУВ 

№ 

по 

ред 

Наименование на подземното водно 

тяло /ПВТ/ 

Код на ПВТ Тип на 

ПВТ 

Площ 

на ПВТ 

km2 

Естеств
ени 

ресурси 

l/s 

Разпола
гаеми 

ресурси 

l/s 

Взаимодействие на 

повърхностни с 

подземни води. 

Степен на 

взаимовръзка 
Кв = Qпр/(Qест+Опр), % 

0 % < Кв ≤ 30 % - ниска, 

30 % < Кв ≤ 70 % - средна 

и 70 % < Кв ≤ 100 % - 

висока степен 

Състояние на 

ПВТ 

Количес
твено 

състоя 

ние 

Химич
но 

състоя
ние 

 

1 Порови води в кватернера на р. Батова BG1G000000Q002 безнапорен 11,50 50 18,0 неустановена добро лошо 

2 Порови води в кватернера на р. 

Провадийска 
BG1G000000Q003 безнапорен 156,9 320 255,1 Средна 

(30 % < Кв ≤ 70 %) 

лошо лошо 

3 Порови води в кватернера на р. Врана BG1G000000Q004 безнапорен 165,3 430 306,7 Ниска 
(0 % < Кв ≤ 30 %) 

добро лошо 

4 Порови води в кватернера на р. Камчия BG1G000000Q005 безнапорен 179,2 510 148,0 Средна 
(30 % < Кв ≤ 70 % 

лошо лошо 

5 Порови води в кватернера на р. 

Хаджийска 
BG1G000000Q006 безнапорен 175,2 172 28,0 - лошо добро 

6 Порови води в кватернера на р. Луда 
Камчия 

BG1G000000Q007 безнапорен 104,9 10 28,0 неустановена добро добро 

7 Порови води в кватернера на р. 

Айтоска 
BG1G000000Q008 безнапорен 102,9 160 149,0 неустановена добро лошо 

8 Порови води в кватернера на р. 

Средецка-Мандра 
BG1G000000Q009 безнапорен 231,9 137 137,0 Ниска 

(0 % < Кв ≤ 30 %) 

добро лошо 

9 Порови води в кватернера на р. 

Ропотамо 

BG1G000000Q010 безнапорен 14,1 66 19,0 - добро добро 

10 Порови води в кватернера на р. 
Дяволска 

BG1G000000Q011 безнапорен 14,1 50 15,0 - добро добро 

11 Порови води в кватернера на р. Велека BG1G000000Q012 безнапорен 17,3 112 35,0 - добро добро 

12 Порови води в кватернера на р. 

Резовска 
BG1G000000Q013 безнапорен 26,9 13 7,0 - добро добро 

13 Порови води в кватернера на р. 

Двойница 
BG1G000000Q014 безнапорен 14,1 80 49,0 неустановена лошо лошо 

14 Порови води в неоген -сармат 
Североизточна и Средна 
Добруджа 

BG2G000000N044 безнапорен 

и напорен 

1533,3 4000 2620,0 - добро лошо 
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№ 

по 

ред 

Наименование на подземното водно 

тяло /ПВТ/ 

Код на ПВТ Тип на 

ПВТ 

Площ 

на ПВТ 

km2 

Естеств
ени 

ресурси 

l/s 

Разпола
гаеми 

ресурси 

l/s 

Взаимодействие на 

повърхностни с 

подземни води. 

Степен на 

взаимовръзка 
Кв = Qпр/(Qест+Опр), % 

0 % < Кв ≤ 30 % - ниска, 

30 % < Кв ≤ 70 % - средна 

и 70 % < Кв ≤ 100 % - 

висока степен 

Състояние на 

ПВТ 

Количес
твено 

състоя 

ние 

Химич
но 

състоя
ние 

 

15 Порови води в неоген-миоцен- сармат 
Изгрев-Варна -Ботево- 

Батово 

BG2G000000N018 безнапорен 1126,8 1810 2126,0 - добро лошо 

16 Порови води в неоген-миоцен 

Галата- Долен чифлик 

BG2G000000N019 безнапорен 427,2 300 235,0 - добро добро 

17 Порови води в неоген - сармат 
Руен - Несебър 

BG2G000000N020 безнапорен 144,1 15 18,0 - добро добро 

18 Порови води в неоген - сарматАйтос BG2G000000N021 безнапорен 68,1 160 25,0 - добро добро 

19 Порови води в неоген - сарматСредец BG2G000000N022 безнапорен 156,9 2 25,0 - добро добро 

20 Порови води в неоген - сармат 
Созопол 

BG2G000000N023 полу-

напорен 

24,5 0 5,0 - добро добро 

21 Порови води в неоген - сармат 
Приморско 

BG2G000000N024 полу-
напорен 

54,2 0 7,0 - добро добро 

22 Порови води в неоген-Бургас BG2G000000N025 безнапорен 114,4 140 50,0 - лошо лошо 

23 Порови води в палеоген-еоцен 

Варна - Шабла 
BG2G00000PG026 напорен 3476,4 190 355,0 - лошо лошо 

24 Порови води в палеоген - 

еоцен,олигоцен-Провадия 

BG2G00000PG027 безнапорен 898,3 70 645,0 - добро лошо 

25 Порови води в палеоген, 

палеоцен, еоцен-Руен- Бяла 
BG2G00000PG028 безнапорен 1510,7 120 245,0 - добро добро 

26 Порови води в палеоген - 

еоцен,олигоцен-Бургас 
BG2G00000PG029 напорен 779,0 110 191,0 - добро лошо 

27 Карстови води в горна креда- 
Мастрихт Шуменско плато 

BG2G00000К2030 безнапорен 53,4 123 125,0 - добро добро 

28 Карстови води в горна креда турон-

мастрихт-Каспичан 

BG2G00000К2031 безнапорен 38,2 77 65,0 - добро добро 

29 Карстови води в Горна креда 
турон - мастрихт-Провадийска 
синклинала 

BG2G00000К2032 безнапорен 559,9 80 198,0 - добро лошо 
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№ 

по 

ред 

Наименование на подземното водно 

тяло /ПВТ/ 

Код на ПВТ Тип на 

ПВТ 

Площ 

на ПВТ 

km2 

Естеств
ени 

ресурси 

l/s 

Разпола
гаеми 

ресурси 

l/s 

Взаимодействие на 

повърхностни с 

подземни води. 

Степен на 

взаимовръзка 
Кв = Qпр/(Qест+Опр), % 

0 % < Кв ≤ 30 % - ниска, 

30 % < Кв ≤ 70 % - средна 

и 70 % < Кв ≤ 100 % - 

висока степен 

Състояние на 

ПВТ 

Количес
твено 

състоя 

ние 

Химич
но 

състоя
ние 

 

30 Карстови води в К2t-st-ср.m +JT 
Котелски карстов басейн 

BG2G00000К2033 напорен 851,1 530 758,0 - добро добро 

31 Карстови води в ВК2t сn-st- 

Бургаска вулканична северно и 

западно от Бургас 

BG2G00000К2034 напорен 3013,9 306 258,0 - добро лошо 

32 Карстови води в ВК2t сn-st- 

Бургаска вулканична южно 

от Бургас 
 

BG2G00000К2035 напорен 1597,3 100 297,0 - добро добро 

33 Пукнатинни води в хотрив - барем - 

апт Каспичан,Тервел, Крушари 

BG2G000К1HB036 безнапорен 1228,5 620 361,0 - добро лошо 

34 Пукнатинни води във Валанж- 

Хотрив - апт Шумен -Търговище 
BG2G000К1HB037 безнапорен 1109,3 100 51,0 - добро лошо 

35 Пукнатинни води в Предбалкан-

Валанж- Хотрив -апт Конево 

BG2G000К1HB038 безнапорен 1038,6 110 147,0 - добро добро 

36 Пукнатинни води в Предбалкан - 

Валанж- Хотрив-Риш 

BG2G000К1HB039 безнапорен 231,3 90 104,0 - добро добро 

37 Карстови води вмалм-валанж BG2G000J3К1040 напорен 3090,7 2512 2470,0 - добро добро 

38 Карстови води вмалм-валанж BG2G000J3К1041 напорен 2622,0 10200 6547,0 - добро добро 

39 Карстови води в юра-триас 
карстово-пукнатинна зона 

BG2G00000JT042 напорен 317,8 1178 1099,0 - добро добро 

40 Пукнатинни води в палеозой- 
Протерозой пукнатинна зона 

BG2G000PtPz043 напорен 1666,5 378 1200,0 - добро добро 
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Таблица 0-2 - Подземни водни тела, в обхвата на които попадат РЗПРН 

№ 

 
Код на РЗПРН 

Наименовани
е на РЗПРН 

 

 

Дължина 

km 

 

Община Населено място 

Подземно водно тяло в обхвата на което попада РЗПРН 

Наименование Код на ПВТ 

 1 BG2_APSER BS_01 
Черно море-
Дуранкулак 

14 Шабла 
Дуранкулак 

Порови води в неоген сармат Североизточна и 
Средна Добруджа 

BG2G000000N044 

2 
BG2_APSER-
_BS_02 

Черно море-
Шабла 

15 Шабла 
Шабла 

3 
BG2_APSER-

_BS_03 

Черно море-
Балчик 

 

 

 

31 

Каварна К.к. „Карвуна“ Порови води в неоген сармат Североизточна и 

Средна Добруджа 
BG2G000000N044 

 

 

Балчик 

Балчик 

к.к. „Албена“ 
Порови води в неоген-миоцен- сармат Изгрев-

Варна -Ботево-Батово 

 

BG2G000000N018 

Оброчище, 
Кранево, Рогачево 

Порови води в кватернера на р. Батова BG1G000000Q002 

Южно от Кранево 
Порови води в неоген-миоцен- сармат Изгрев-
Варна -Ботево-Батово 

 
BG2G000000N018 

4 
BG2_APSER-

_BS_04 

 

Черно море-
Варна 

 

 

 

36 

 

Варна 
Варна Порови води в неоген-миоцен- сармат Изгрев-

Варна -Ботево-Батово 

BG2G000000N018 

 Казашко  

Езерово Порови води в палеоген-еоцен Варна - Шабла BG2G00000PG026 

Белослав Страшимирово 

5 
BG2_APSER-

_BS_05 

 

Черно море-
Обзор 

 

18 

Бяла 
Бяла 

Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен-Руен- 

Бяла 
BG2G00000PG028 

 

Несебър Обзор 

Порови води в кватернера на р. Двойница 
Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен-Руен- 
Бяла 

BG1G000000Q014 

 
BG2G00000PG028 

6 
BG2_APSER-

_BS_06 

Черно море-
Несебър 

 

 

27 

Несебър Слънчев бряг, 
Порови води в кватернера на р. Хаджийска BG1G000000Q006 

Поморие Ахелой 

Несебър Несебър 
Порови води в неоген-сармат-Руен-Несебър BG2G000000N020 

Равда 

7 
BG2_APSER-

_BS_07 

Черно море- 
Бургас 

 

73 

Поморие Поморие  

Порови води в неоген-Бургас 
 

BG2G000000N025  
Бургас 

Бургас 
Камено 

Средец Порови води в кватернера на р. Средецка-Мандра BG1G000000Q009 

8 
BG2_APSER-

_BS_08 

Черно море-
Созопол 

16 Созопол 
Созопол 

Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска  
вулканична южно от Бургас 

BG2G00000К2035 

9 BG2_APSER- Черно море-   Приморско 
Порови води в кватернера на р. Дяволска BG1G000000Q011 
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№ 

 
Код на РЗПРН 

Наименовани
е на РЗПРН 

 

 

Дължина 

km 

 

Община Населено място 

Подземно водно тяло в обхвата на което попада РЗПРН 

Наименование Код на ПВТ 

_BS_09 Приморско 24 Приморско Порови води в неоген-сармат - Приморско BG2G000000N024 

Китен Порови води в неоген-сармат - Приморско BG2G000000N024 

Царево 
Лозенец 

Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска  
вулканична южно от Бургас 

BG2G00000К2035 

10 
BG2_APSER-

_BS_10 

Черно море-
Царево 

9 Царево 
Царево 

Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска  
вулканична южно от Бургас 

BG2G00000К2035 

11 
BG2_APSER-

_BS_11 

Черно море-
Ахтопол 

4 Царево 
Ахтопол 

Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска  
вулканична южноот Бургас 

BG2G00000К2035 

12 
BG2_APSER-

_KA_01 

Камчия-Долни 

чифлик 

 
50 

Аврен К.к. „Камчия“ Порови води в кватернера на р. Камчия 
 

BG1G000000Q005 
 
Долни 

чифлик 

Детелина 

Кривина, Долни 

чифлик 

Порови води в кватернера на р. Камчия 
Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен-Руен- 

Бял 

BG1G000000Q005 

 

BG2G00000PG028 

13 
BG2_APSER-

_KA_02 

Камчия-

Смядово 

28 Смядово Смядово, Бял бряг, 
Янково, Кълново 

Порови води в кватернера на р. Врана 
 

BG1G000000Q004 

 

14 
BG2_APSER-
_KA_03 

Камчия-Златар 

 
29 

Смядово Кълново, 

Порови води в кватернера на р. Врана 
 

BG1G000000Q004 
 

Велики 
Преслав 

Златар, Суха река 

15 
BG2_APSER-
_KA_04 

Камчия-
Шумен 

 

 

 

 

97 

 

Велики 

Преслав 

Драгоево, Велики 

Преслав, 

Миланово, Хан 

Крум 

Порови води в кватернера на р. Врана 
 

Карстови води в горна креда-Мастрихт 
Шуменско плато 

 

Пукнатинни води във Валанж-Хотрив - апт 
Шумен -Търговище 

BG1G000000Q004 

 

 

BG2G00000К2030 
 

 

BG2G000K1HB037 

 

 

Шумен 
 Мараш, Радко 

Димитриево, 
Шумен, Ивански, 

Салманово, Дибич,  

Смядово  Кълново 

16 
BG2_APSER-

_KA_05 

Камчия-

Веселиново 

3 Смядово 
Веселиново 

Пукнатинни води в Предбалкан-Валанж-  

Хотрив -апт Конево 
BG2G000К1HB038 

17 
BG2_APSER-

_KA_06 

Камчия-

Кралево 

14 Търговище Певец, Кралево, 

Дългач 

Пукнатинни води във Валанж-Хотрив - апт 
Шумен -Търговище 

BG2G000K1HB037 

 

18 
BG2_APSER-

_KA_07 
Камчия-Руец 

5 Търговище 
Руец 

Пукнатинни води във Валанж-Хотрив - апт 
Шумен -Търговище 

BG2G000K1HB037 
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№ 

 
Код на РЗПРН 

Наименовани
е на РЗПРН 

 

 

Дължина 

km 

 

Община Населено място 

Подземно водно тяло в обхвата на което попада РЗПРН 

Наименование Код на ПВТ 

19 
BG2_APSER-
_KA_08 

Камчия-
Търговище 

 

33 

 

Търговище 
Търговище, 
Разбойна 

Пукнатинни води във Валанж-Хотрив - апт 
Шумен -Търговище 

BG2G000K1HB037 

 

Пролаз 
Пукнатинни води в Предбалкан-Валанж-  
Хотрив -апт Конево 

BG2G000К1HB038 

20 
BG2_APSER-

_KA_09 

Камчия-

Вардун 

4 Търговище 
Вардун 

Пукнатинни води в Предбалкан-Валанж-  

Хотрив -апт Конево 
BG2G000К1HB038 

21 
BG2_APSER-

_KA_10 
Камчия-Котел 

8 Котел 
Котел 

Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски 

карстов басейн 

BG2G00000К2033 

22 
BG2_APSER-

_KA_11 

Камчия-

Градец 

 

19 

Котел Катунище, Градец,  Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен-Руен- 

Бяла 
BG2G00000PG028 Сливен Ичера 

23 
BG2_APSER-

_KA_12 

Камчия-

Гроздьово 

 

30 

Аврен Дъбравино  
Порови води в кватернера на  
р. Камчия 

BG1G000000Q005 Дални 

чифлик 
Гроздьово 

24 
BG2_APSER-

_KA_13 

Камчия-

Върбица 
7 Върбица 

Върбица 
Пукнатинни води в Предбалкан-Валанж-  

Хотрив -апт Конево 
BG2G000К1HB038 

25 
BG2_APSER-

_MA_01 

Русокастрен-

ска-Русокастро 

 
 

53 

Карнобат Сърнево  

Порови води в неоген - сармат Средец BG2G000000N022 
 

Камено 

Русокастро, 

Ливада, 
Тръстиково, 

Константиново 

26 
BG2_APSER-

_MA_02 

Господаревска
-Люлин 

8 Стралджа 
Люлин 

Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска вулканична 
северно и западно от Бургас 

BG2G00000К2034 

27 
BG2_APSER-

_MA_03 

Факийска-
Момина 
църква 

 

9 

 

 

Средец Момина църква 
Пукнатинни води в палеозой- 

Протерозой пукнатинна зона 
BG2G000PtPz043 

28 
BG2_APSER-
_MA_04 

Средецка-
Проход 

5 Средец 
Проход 

Порови води в кватернера на  
р. Средецка-Мандра 

BG1G000000Q009 

29 
BG2_APSER-

_MA_05 

Факийска-
Голямо Буково 

6 Средец 
Голямо Буково 

Пукнатинни води в палеозой- 

Протерозой пукнатинна зона 
BG2G000PtPz043 

30 
BG2_APSER-

_MA_06 

Факийска-
Факия 

6 Средец 
Факия 

Пукнатинни води в палеозой- 

Протерозой пукнатинна зона 
BG2G000PtPz043 
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№ 

 
Код на РЗПРН 

Наименовани
е на РЗПРН 

 

 

Дължина 

km 

 

Община Населено място 

Подземно водно тяло в обхвата на което попада РЗПРН 

Наименование Код на ПВТ 

31 
BG2_APSER-

_PR_01 

Провадийска-
Провадия 

 

 
 

 

69 

Провадия 

Провадия, 
Житница Порови води в кватернера на 

 р. Провадийска 
Карстови води в Горна креда 
турон - мастрихт-Провадийска 
синклинала 
Порови води в палеоген - еоцен,олигоцен-

Провадия 

BG1G000000Q003 

 

BG2G00000К2032 
 

 

BG2G00000PG027 

 

 

 

Аврен 

Царевци, Юнак, 

Казашка река, 
Синдел, 
Тръстиково 

Белослав Разделна, Белослав 

Девня Девня 

32 
BG2_APSER-

_PR_02 

Девненска-
Суворово 

4 Суворово 
Суворово 

Порови води в неоген-миоцен- сармат Изгрев-

Варна -Ботево-Батово 

 

BG2G000000N018 

 
33 

 
BG2_APSER-

_PR_03 

Главница-
Блъсково 

 
10 

 
Провадия 

Блъсково 
Порови води в кватернера на р. Провадийска 
Порови води в палеоген - еоцен,олигоцен-

Провадия 

BG1G000000Q003 
 

BG2G00000PG027 

34 
BG2_APSER-

_PR_04 

Крива река-
Нови пазар 

20 Нови пазар 

Нови пазар, Енево 

Порови води в кватернера на р. Провадийска 
Пукнатинни води в хотрив - барем - апт 
Каспичан,Тервел, Крушари 

BG1G000000Q003 

 

BG2G000К1HB036 

35 
BG2_APSER-

_PR_05 

Мадара-
Мадара 

8 Шумен 

Каспичан Мадара 
Порови води в кватернера на р. Провадийска 
Пукнатинни води във Валанж-Хотрив - апт 
Шумен -Търговище 

BG1G000000Q003 

 

BG2G000K1HB037 

36 
BG2_APSER-
_PR_06 

Главница-
Комарево 

6 Провадия 
Комарево 

Порови води в кватернера на р. Провадийска 
Порови води в палеоген - еоцен,олигоцен-

Провадия 

BG1G000000Q003 
 

BG2G00000PG027 

37 
BG2_APSER-

_PR_07 

Провадийска-
Каспичан 

8 Каспичан 

Каспичан 

Порови води в кватернера на р. Провадийска 
Пукнатинни води в хотрив - барем - апт 
Каспичан,Тервел, Крушари 

BG1G000000Q003 

 

BG2G000К1HB036 

38 
BG2_APSER-

_SE_01 
Бяла-Оризаре 

8 Несебър Тюльовица, 
Оризаре 

Порови води в кватернера на р. Хаджийска BG1G000000Q006 

39 
BG2_APSER-

_SE_02 

 Айтоска-
Айтос 

49 Айтос Айтос 
Порови води в кватернера на р. Айтоска BG1G000000Q008 Бургас Българово, Бургас 

Камено Камено, Свобода 
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№ 

 
Код на РЗПРН 

Наименовани
е на РЗПРН 

 

 

Дължина 

km 

 

Община Населено място 

Подземно водно тяло в обхвата на което попада РЗПРН 

Наименование Код на ПВТ 

40 
BG2_APSER-

_SE_03 

Чукарска-
Равнец 

12 Бургас 
Равнец Порови води в кватернера на р. Айтоска BG1G000000Q008 

41 
BG2_APSER-

_SE_04 

Хаджидере-
Гълъбец 

7 Поморие 
Гълъбец 

Порови води в кватернера на  
р. Хаджийска 

BG1G000000Q006 

42 
BG2_APSER-

_SE_05 

Дермендере-
Черно море 

 
17 

Поморие Черно море, 
Поморие 

 
Порови води в палеоген - еоцен,олигоцен-

Бургас 

 
BG2G00000PG029 

Бургас Рудник 

43 
BG2_APSER-

_SE_06 

Садиевска-
Съдиево 

7 Бургас 
Айтос 

Съдиево Порови води в кватернера на р. Айтоска BG1G000000Q008 

44 BG2_APSER_UI_01 
Дяволска-Ясна 
поляна 

4 Приморско 
Ясна поляна 

Карстови води в ВК2t сn-st-Бургаска  
вулканична южноот Бургас 

BG2G00000К2035 

45 BG2_APSER_UI_02 
Младежка-
Младежко 

7 Малко 

Търново Младежко 
Карстови води в юра-триаскарстово-пукнатинна 
зона 

BG2G00000JT042 
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5.3 Земни недра 

Според тектонската подялба територията на Басейнова Дирекция „Черноморски район” 
от север на юг включва източната част от Севернобългарския свод с Варненската 
падина в Мизийската платформа, Долнокамчийското понижение, Източнобалканската 
тектонска зона и Източносредногорската структурна зона с Бургаската депресия в 
нейните предели и Странджанската зона. На фона на тези големи структурни единици 
са развити множество по-малки структури. 

Скалните комплекси с най-стара възраст от докамбрий до долна юра се разкриват в 
Странджанската зона. Представени са от магматити и гнайси и заедно с палеозойските 
гранити, изграждат ядката на Странджанската антиклинална структура. По нейното 
източно бедро се разкриват триаски, нискометаморфни скали, мрамори и варовици. На 
сравнително по-малка площ се разкриват долноюрски седименти - кварцити, 
кварцитизувани пясъчници, алевролити, глинест шисти и др.  

Материалите на кредата, на север от билото на Стара планина са представени в 
седиментен фациес, докато на юг преобладават вулканогенните и вулканогенно- 
седиментните формации. 

В северните части на района кредата участва в геоложкия строеж основно със своите 
долни стратиграфски нива, изградени от мергели, пясъчници пачки. и органогенни 
варовици. В тази част на района, по високите части на платата, се разкриват и 
горнокредни отложения в карбонатен и карбонатно-теригененфациес. 

В Източна Стара планина кредата се представя от карбонатно-теригенни свити, 
изградени от пясъчници, алевролити и варовици. 

На юг от Стара планина горнокредните материали изграждат обширният Бургаски 
синклинорий. В профила им участват вулкански (андезити, трахити и др.) и 
вулканогенно-седиментни скали (туфи, туфити, пясъчници, процепени от плутонични 
тела (гранити, габра и др.). 

Отложенията на палеогена и неогена като правило изпълват негативните тектонски 
структури - Варненската падина, Долнокамчийското понижение, Лудокамчийския 
синклинорий и Бургаската депресия. В профила на палеогенските свити преобладава 
глинесто-мергелния и флишкия фациес. 

Седиментите на неогена най-широко са разпространени в северната крайбрежна ивица. 
Представени са от окарстени варовици, глини и глинести пясъци. 

Съвременните отложения са представени от съвременни плажни пясъци, езерно-блатни, 
алувиални, пролувиални и пролувиално-делувиални образувания в речните долини. 
Алувиалните наноси от пясъци, чакъли и глини изграждат терасите на реките Голяма 
Камчия, Провадийска, Хаджийска, Средецка, Айтоска, Факийска, Велека, Ропотамо, 
Дяволска и др.  

В най-северните части на района над сарматските материали, на значителни площи, са 
отложени съвременни еолични образувания на льосовия комплекс. 

Определените РЗПРН попадат в скални комплекси с различна възраст, в това число: 

•  17 РЗПРН в кватернерни алувиални речни образувания, разкритите части на които 
са представени от почвен слой, песачливи глини, чакъли, пясъци и глини; 
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•  5 РЗПРН - в неогенски седименти, разкритите части на които са представениот 
почвен слой, льос и льосовидни тлини, варовици, пясъчници, пясъци и глини; 

•  2 РЗПРН - палеогенски седиминти, разкритите части на които са представени от 
почвен слой, пясъци, пясъчници, варовици, глини, мергели и алевролити; 

• 5 РЗПРН - в горнокредни андезити, вулкански скали и седименти, разкритите части 
на които са със спорадичвно делувиално покритие от глинесто-песъчливи 
образувания; 

•  5 РЗПРН - в долнокредни мергели, пясъчници, варовици и глини, разкритите части 
на които са със спорадичвно делувиално покритие от глинесто-песъчливи 
образувания; 

•  1 РЗПРН - в юрскотриаски пясъчници, варовици, и песъчливи глини със скални 
включения; 

• 3 РЗПРН - в протерозой-палеозойски интрузивни, ефузивни и метаморфни скали, 
разкритите части на които са със спорадично покритие от песъчливи глини със 
скални късове. 

От около 140 свлачища, поразили Черноморския бряг, в обхвата на 6 морски РЗПРН 
попадат около 50 активни и 20 потенциални свлачища. 

5.4 Почви и земеползване 

Почви 

Басейнова дирекция за Черноморски район включва територията на 47 общини от 8 
административни области, разположени както в североизточните, така и в 
югоизточните части на страната. Това географско местоположение, свързано с 
многообразни форми на релефа и разнородни почвообразуващи скали в комбинация с 
диференциацията на климата, обуславя образуването на голямо разнообразие от 
почвени типове и подтипове.  

За районите северно от Стара планина са характерни черноземите. Те заемат почти 
изцяло Дунавската хълмиста равнина, в това число и Южно-добруджанското плато, 
също така и по-голямата част от Лудогорското плато. Незначителни площи от тях се 
наблюдават и в Южна България в районите на Бургас и Айтос. Това са богати 
плодородни почви с изключително значение за земеделието. Образувани са при 
умерено континентален климат, върху скална основа от льос, мергели, варовици, 
наноси и под степна или лесостепна растителност. Характерни са с тъмен цвят, богат 
хумусен хоризонт и дълбочина на профила до 1,50 – 2m. Различават се няколко типа 
:Карбонатни черноземи, характерни със наличие на карбонати по целия профил; 
Типични черноземи, при които карбонатите се явяват в долния край на хумусно-
алувиалния хоризонт; Излужени черноземи, които са образувани при по-влажни 
климатични условия и при които карбонатите са изнесени в дълбочина на профила; 
Лесивирани черноземи, при които част от глинестото съдържание се придвижва с 
водния отток по дълбочина на профила, като тези почви осигуряват прехода между 
черноземите и сивите горски почви. 

В Лудогорието, южна Добруджа и на малки части в Предбалкана до около 800 m 
надморска височина са разпространени сиви и тъмносиви горски почви. Образувани са 
върху карбонатни материали и участие на рядка широколистна растителност. 
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Притежават добре развит профил и хумусен хоризонт с дебелина 30-35cm със 
съдържание на хумус 1,25-1,35%. По механичен състав са средно до тежко песъкливо-
глинести, добре влагоазапасени, но с неблагоприятни физико-механични свойства – 
трудни за обработка в сухо състояние и податливи на уплътняване при влажно. По 
отношение на продуктивните им свойства, тези почви са подходящи за отглеждане на 
голям брой селскостопански култури. 

Южно от Стара планина, господстващ почвен тип на равнините и в долните части на 
планинските склонове под сухите гори и храсталаци са канелени почви, а също така 
канеленовидни лесивирани и плитки почви. Канелените почви са характерни с 
червеникаво-кафявия си цвят, сравнително малката дълбочина (60-70 cm) на профила и 
високото съдържание на глина почти от повърхността. Плодородието на канелените 
почви е добро – съдържат от 2 до 5% хумус и по тази причина се използват широко за 
земеделски цели. 

 В района на Бургаската низина и в котловинните образувания в района са 
разпространени смолници. Смолниците у нас са известни като черни глинести почви с 
тежък механичен състав - най-често леко глинести до тежко песъчливо-глинести. 
Тежкият механичен състав на смолниците обуславя и техните неблагоприятни физико-
механични свойства. Те имат голяма пластичност, лепливост и свързаност във влажно 
състояние и голяма твърдост в сухо състояние. Поради това трудно се обработват както 
във влажно, така и в сухо състояние. 

На силикатни терени при по-специфични условия са разпространени уникалните за 
България и Балканския полуостров жълтоземи, срещащи се само в района на Странджа.  

Подножията на склоновете на планините до 600-800m надморска височина, покрити със 
сухи дъбови гори и храсталаци са заети с кафяви и канеленовидни почви. На височина 
800-1500m се разполагат кафяви планинско-горски почви под букови и смесени гори. В 
този пояс са разпространени широко и плитки хумусно-карбонатни почви (рендзини). 

В районите със значителен потенциален риск от наводнения, попадащи в поречията 

на реките, основен тип са наносните почви (Fluvisols,FAO). Това са млади почви, които 
се образуват от съвременните алувиални наноси (на отделни места примесени с 
делувиални отложения) на реките, обрасли повече или по-малко с растителност и 
обогатявани периодично с нови седиментни материали. Те се намират в начална фаза 
на почвообразуване, имат само хумусен А хоризонт в различна фаза на развитие, под 
който лежат наносни пластове от речен пясък и/или чакъли с различна дебелина и 
подреждане. Мощността им е различна, като в някой райони хумусът може дори да 
липсва като обособен повърхностен хоризонт, а да се среща само на отделни „гнезда“ 
където има растителност (бедни алувиални почви), докато във равнинните части в 
долните течения на реките хумусния слой може да достигне до 70cm (тъмни алувиално-
ливадни). По механичен състав наносните почви биват от чакълесто-песъчливи до леко 
глинести, като на малки площи могат да се менят много бързо в зависимост от 
гранулометрията на речните седименти. Те са рохкави, проветриви, топли и са добре 
овлажнени от близките подпочвени води. Тези им качества ги правят много подходящи 
за земеделие.Тези почви и техните подтипове се срещат във всичките 34 Района със 
значителен потенциален риск от наводнения по поречията на реките: Провадийска; 
Камчия; Севернобургаски реки; Мандренски реки и Южнобургаски реки. 

Районите със значителен потенциален риск от морски наводнения обхващат предимно 
ниски крайбрежни зони, където най-често се срещат пясъчни и каменисти участъци, 
скали или силно песъчливи почви с ниски продуктивни свойства. На ограничени площи 
се срещат и различни видовеблатни почви. Тези почви са разпространени в плитките 
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блата, мочурищата, азмаците, в периферните части на блатата и в понижените заливани 
с вода терени. Характерни са със силната си преовлажненост и формиране на хумусен 
или торфен повърхностен хоризонт, следван от глеев хоризонт с глинест механичен 
състав. Този тип почви се наблюдава в 4 райони със значителен потенциален риск от 
морски наводнения: Дурнакулак; Шабла; Варна – района около Белославско езеро; 
Бургас - района на Бургаско езеро. 

Торфенисто-блатни почви и алувиални ливадни почви в които се наблюдават процеси 
на засоляване (солонцовидни) се срещат в 5 района със значителен потенциален риск от 
морски наводнения: Несебър (Слънчев бряг), Обзор, Бургас, Приморско и Созопол. 
Тези почви се характеризират с повишено съдържание на обменен натрий, като 
образуването им е свързано с богати на натриево-сулфатни вещества подземни води. 
Тези почви са подходящи за земеделски цели само след провеждане на редица 
мелиоративни дейности.  

Земеползване 

Средно над 50% от площта на административните области, попадащи в обхвата на 
ЧРБУВ, се използва за земеделие,като в областите Ямбол и Добрич тя дори надхвърля 
70%. В показаната по-долу таблица е написан процента на земеделските земи по 
областите, влизащи в ЧРБУВ. 
 

Област % на земеделските земи 

Добрич 70 

Разград 61 

Варна  59,2 

Шумен 57,4 

Сливен 50,4 

Търговище 61 

Ямбол  77 

Бургас 49,5 

 

В област Бургас сериозен дял (35%) имат и земите от горския фонд, съсредоточени 
основно в югоизточната част на областта. 

5.5 Ландшафт 

Черноморски район за басейново управление на водите с център Варна обхваща 
водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната 
граница, включително вътрешните морски води и териториално море. Обхваща 
16567,93 km2 от сухоземната територия и 6 358 km акватория, което представлява 
14,9% от територията на страната и 100% от акваторията на Черно море.  

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, География 
на България, 1997 г.), изготвена съгласно класифицирането на природно-
териториалните комплекси в България ландшафтната система включва 4 класа 
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(равнинни, междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти) и 
техните 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти. 

В разглеждания Черноморски район се срещат ландшафти от класовете равнинни, 
междупланински равнинно-низинни ландшафти, котловинни и планински ландшафти. 
Разпределението на ландшафните групи и ПУРН за Черноморски РБУВ обхваща цялата 
територия на района за басейново управление. В резултат от проведените анализи и 
оценки за Черноморският район на басейново управление са определени 45 района със 
значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от Министъра на 
околната среда и водите съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В 34 от тях се 
съдържат местоположения с речни наводнения, а в 11 с морски наводнения. 
Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск от 
наводнения в обхвата на ЧРБУВ е 915 км. В Районите със значителен потенциален риск 
от наводнения (РЗПРН) са включени 95 населени места, 4 курортни образувания в 33 
общини (Аврен, Aйтос, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, Царево, Девня, 
Долни Чифлик, Kамено, Карнобат, Kаспичан, Kаварна, Котел, Mалко Търново, 
Несебър, Нови Пазар, Поморие, Приморско, Провадия, Шабла, Шумен, Сливен, 
Смядово, Созопол, Средец, Стралджа, Суворово, Търговище, Върбица, Варна, Велики 
Преслав), разположени в 8 области. 

В Черноморски район се срещат следните ландшафтни групи и съответните 
местоположения с речни и морски наводнения. 

От клас Равнинни ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

• Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и гористи низини: 

o група ландшафти на ливадно-степните алувиални низини със средна 
степен на земеделско усвояване – Тази ландшафтна група попада в 
РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 - Провадийска – Провадия; 
BG2_APSFR_PR_03 - Главница – Блъсково; BG2_APSFR_PR_04 - 
Крива река - Нови Пазар; BG2_APSFR_PR_06 - Главница – Комарево; 
BG2_APSFR_PR_07 - Провадийска – Каспичан; BG2_APSFR_KA_02 - 
Камчия – Смядово; BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; и в 
Морски наводнения - BG2_APSFR_BS_04 – Черно море – Варна. 

• Тип ландшафти на умeреноконтиненталнитe степни, ливадно-стeпни и лeсостeпни 
равнини: 

o група ландшафти на черноземно-степните равнини на льосови скали с 
висока степен на земеделско усвояване- Тази ландшафтна група 
попада в Морски наводнения -BG2_APSFR_BS_01 – Черно море – 
Дуранкулак; 

o група ландшафти на черноземно-степните равнини върху карбонатни 
скали със средна степен на земедел¬ско усвояване – тази група 
ландшафти не попада в район със значителен потенциален риск от 
наводнения; 

o група ландшафти на лесостепните равнини върху варовикови скали 
със средна степен на земеделско усво¬яване – тази група ландшафти 
не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения. 
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• Тип ландшафти на умереноконтиненталните гористи плата и възвишения в 
равнините: 

o група ландшафти на гористите плата върху склонови наслаги със 
сравнително слаба степен на земеделско усвояване – Тази ландшафтна 
група попада в РЗПРН - BG2_APSFR_PR_01 - Провадийска – 
Провадия; BG2_APSFR_PR_03 - Главница – Блъсково; 
BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; и в Морски наводнения - 
BG2_APSFR_BS_03 – Черно море – Балчик; BG2_APSFR_BS_04 – 
Черно море – Варна; 

o група ландшафти на гористите плата върху варовикови скали със 
средна степен на земеделско усвояване - Тази ландшафтна група 
попада в РЗПРН - BG2_APSFR_PR_06 - Главница – Комарево; 
BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; 

o група ландшафти на гористите хълмове върху льосови скали със 
средна степен на земеделско усвояване - Тази ландшафтна група 
попада в РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 - Провадийска – Провадия; 
BG2_APSFR_PR_03 - Главница – Блъсково; BG2_APSFR_PR_04 - 
Крива река - Нови Пазар; BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; 
BG2_APSFR_KA_07 - Камчия – Руец; BG2_APSFR_KA_08 - Камчия – 
Търговище; 

o група ландшафти на гористите хълмове върху варовикови скали Тази 
ландшафтна група попада в РЗПРН - BG2_APSFR_PR_01 - 
Провадийска – Провадия; BG2_APSFR_PR_02 - Девненска – 
Суворово; BG2_APSFR_PR_04 - Крива река - Нови Пазар; 
BG2_APSFR_PR_05 - Мадара – Мадара; BG2_APSFR_KA_02 - 
Камчия – Смядово; BG2_APSFR_KA_03 - Камчия – Златар; 
BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; BG2_APSFR_KA_06 - 
Камчия – Кралево; BG2_APSFR_KA_07 - Камчия – Руец; 
BG2_APSFR_KA_08 - Камчия – Търговище и Морски район 
BG2_APSFR_BS_04 – Черно море – Варна. 

• Тип ландшафти на открития (голия) карст в умереноконтиненталните равнини 
(разпространени фрагментарно): 

o група ландшафти на равнинния открит карст в седиментни карбонатни 
скали с карни повърхнини - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; 

o група ландшафти на открития карст по склоновете на каньоновидните 
долини, пресичащи равнини от седиментни карбонатни скали - Тази 
ландшафтна група попада в РЗПРН - BG2_APSFR_PR_01 - 
Провадийска – Провадия; BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; 
BG2_APSFR_PR_05 - Мадара – Мадара; BG2_APSFR_PR_07 - 
Провадийска – Каспичан. 

От клас Междупланински равнинно-низинни ландшафти се срещат следните типове и 
групи ландшафти: 

• Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
междупланински низини: 
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o група ландшафти на ливадно-степните междупланински низини върху 
неспоени кватернерни наслаги с ви¬сока степен на земеделско 
усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_SE_01 - Бяла - Оризаре; BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – 
Айтос; BG2_APSFR_SE_03 - Чукарска – Равнец; BG2_APSFR_SE_04 - 
Хаджидере – Гълъбец; BG2_APSFR_SE_05 - Дермендере - Черно 
море; BG2_APSFR_MA_01 - Русокастренска – Русокастро; и Морски 
райони BG2_APSFR_BS_06 – Черно море – Несебър; 
BG2_APSFR_BS_07 – Черно море – Бургас.  

o група ландшафти на ливадно-степните междупланински низини с 
плиоценски песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на 
земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – Айтос; BG2_APSFR_SE_03 - 
Чукарска – Равнец; BG2_APSFR_MA_01 - Русокастренска – 
Русокастро; 

o група ландшафти на лесо-ливадно-степните междупланински низини 
върху вулкански скали със средна степен на земеделско усвояване - 
Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - BG2_APSFR_SE_02 - 
Айтоска – Айтос; BG2_APSFR_MA_01 - Русокастренска – Русокастро; 
BG2_APSFR_MA_04 - Средецка – Проход; 

• Тип ландшафти субсредиземноморски аквални и субаквални: 

o група ландшафти на лиманните езера - Тази ландшафтна група попада 
в РЗПРН - BG2_APSFR_PR_01 - Провадийска – Провадия; и Морски 
райони BG2_APSFR_BS_01 – Черно море – Дуранкулак; 
BG2_APSFR_BS_04 – Черно море – Варна; BG2_APSFR_BS_07 – 
Черно море – Бургас; 

o група ландшафти на лагунните езера (блата) - Тази ландшафтна група 
попада в РЗПРН - BG2_APSFR_SE_05 - Дермендере - Черно море и 
Морски райони BG2_APSFR_BS_03 – Черно море – Балчик; 
BG2_APSFR_BS_07 – Черно море – Бургас; BG2_APSFR_BS_08 – 
Черно море – Созопол; 

o група ландшафти на плажовите ивици - Тази ландшафтна група 
попада в РЗПРН - BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни Чифлик; и 
Морски райони BG2_APSFR_BS_01 – Черно море – Дуранкулак; 
BG2_APSFR_BS_02 – Черно море – Шабла; BG2_APSFR_BS_03 – 
Черно море – Балчик; BG2_APSFR_BS_04 – Черно море – Варна; 
BG2_APSFR_BS_05 – Черно море – Обзор; BG2_APSFR_BS_06 – 
Черно море – Несебър; BG2_APSFR_BS_07 – Черно море – Бургас; 
BG2_APSFR_BS_08 – Черно море – Созопол; BG2_APSFR_BS_09 – 
Черно море – Приморско; BG2_APSFR_BS_10 – Черно море – Царево; 
BG2_APSFR_BS_11 – Черно море – Ахтопол. 

o група ландшафти на скалните клифове - Тази ландшафтна група 
попада в Морски райони - BG2_APSFR_BS_02 – Черно море – Шабла; 
BG2_APSFR_BS_03 – Черно море – Балчик; BG2_APSFR_BS_04 – 
Черно море – Варна; BG2_APSFR_BS_07 – Черно море – Бургас; 
BG2_APSFR_BS_08 – Черно море – Созопол. 
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От клас Котловинните ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

• Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-
степни котловинни дъна: 

o група ландшафти на лесо-ливадно-степните хълмисти дъна на 
вътрешнопланинските котловини върху кредни седименти със средна 
степен на земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в 
РЗПРН BG2_APSFR_KA_13 - Камчия – Върбица. 

• Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 
котловинни дъна: 

o група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински 
котловини с неспоени кватернени наслаги и с висока степен на 
земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – Айтос; BG2_APSFR_SE_06 - 
Садиевска – Съдиево;  

o група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински 
котловини с плиоценски песъчливо-глинести наслаги и с висока 
степен на земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в 
РЗПРН - BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – Айтос; 

o група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред равните 
дъна на междупланински котловини от масивни и метаморфни скали 
със сравнително малка степен на земеделско усвояване - Тази 
ландшафтна група попада в РЗПРН - BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – 
Айтос.  

От клас Планински ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти: 

• Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори: 

o група ландшафти на нископланинските лонгозни гори върху 
алувиални наслаги - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни Чифлик; BG2_APSFR_KA_12 - 
Камчия – Гроздьово; BG2_APSFR_SE_01 - Бяла – Оризаре; 
BG2_APSFR_SE_04 - Хаджидере – Гълъбец; BG2_APSFR_UI_01 - 
Дяволска - Ясна поляна; и Морски райони BG2_APSFR_BS_05 – 
Черно море – Обзор; BG2_APSFR_BS_09 – Черно море – Приморско; 

o група ландшафти на нископланинските лонгозни гори върху 
делувиални наслаги - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни Чифлик; BG2_APSFR_KA_12 - 
Камчия – Гроздьово; и Морски район BG2_APSFR_BS_03 – Черно 
море – Балчик; 

o група ландшафти на нископланинските лонгозни гори върху неспоени 
холоценски морски наслаги - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН 
- BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни Чифлик; 

o група ландшафти на нископланинските субколхидски гори върху 
андезити Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_UI_01 - Дяволска - Ясна поляна и Морски район 
BG2_APSFR_BS_09 – Черно море – Приморско; 
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o група ландшафти на нископланинските субколхидски гори върху 
мезозойски седиментни скали - Тази ландшафтна група попада в 
РЗПРН - BG2_APSFR_MA_05 - Факийска - Голямо Буково; 
BG2_APSFR_MA_06 - Факийска – Факия; BG2_APSFR_UI_02 - 
Младежка – Младежко; 

o група ландшафти на нископланинските субколхидски гори върху 
неспоени кватернерни наслаги - тази група ландшафти не попада в 
район със значителен потенциален риск от наводнения; 

o група ландшафти на нископланииските ксерофитнохрастови гори 
върху андезити и риолити със сравнително малка степен на 
земеделско усвояване - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_SE_05 - Дермендере - Черно море; BG2_APSFR_MA_02 
- Господаревска – Люлин; и Морски райони BG2_APSFR_BS_08 – 
Черно море – Созопол; BG2_APSFR_BS_09 – Черно море – 
Приморско; BG2_APSFR_BS_10 – Черно море – Царево; 
BG2_APSFR_BS_11 – Черно море – Ахтопол; 

o група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 
върху мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със 
сравнително малка степен на земеделско усвояване - Тази ландшафтна 
група попада в РЗПРН - BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни 
Чифлик; BG2_APSFR_KA_10 - Камчия – Котел; BG2_APSFR_KA_11 - 
Камчия – Градец; BG2_APSFR_KA_12 - Камчия – Гроздьово; 
BG2_APSFR_SE_04 - Хаджидере – Гълъбец; BG2_APSFR_SE_05 - 
Дермендере - Черно море; и Морски район BG2_APSFR_BS_05 – 
Черно море – Обзор. 

o група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 
върху метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско 
усвояване Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_MA_03 - Факийска - Момина църква и 
BG2_APSFR_MA_06 - Факийска – Факия; 

o група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 
върху мрамори и варовици - тази група ландшафти не попада в район 
със значителен потенциален риск от наводнения. 

• Тип ландшафти на умереновлажните планински гори: 

o група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху 
безкарбонатни седиментни скали - тази група ландшафти не попада в 
район със значителен потенциален риск от наводнения; 

o група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху 
варовикови скали - Тази ландшафтна група попада в РЗПРН - 
BG2_APSFR_KA_02 - Камчия – Смядово; BG2_APSFR_KA_05 - 
Камчия – Веселиново; BG2_APSFR_KA_08 - Камчия – Търговище; 
BG2_APSFR_KA_09 - Камчия – Вардун; BG2_APSFR_KA_11 - 
Камчия – Градец; 

o група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни 
гори върху варовикови скали - тази група ландшафти не попада в 
район със значителен потенциален риск от наводнения. 
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5.6 Биологично разнообразие 

Флора 

Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997 г) страната се 
поделя на три области (Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и 
лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горска област) с 5 провинции, 28 
окръга и 80 района. Флората в разглеждания Черноморски район попада в 2 
горскорастителни области - Европейска широколистна горска област и Евроазиатска 
степнаи лесостепна област, 4 провинции, 7 окръга и 14 флористични района. В 
приложение 2 e дадено подробно описание на флората в Черноморския район за 
басейново управление, съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 
1997 г.). 

В Черноморски район се срещат следните флорни елементи и съответните 
местоположения с речни и морски наводнения. 

I. Европейска широколистна горска област. 

1. Евксинска провинция. От тази провинция в разглеждания район попадат следните 3 
окръга: 

• Странджански окръг с двата му геоботанически района: 

o Район Велека - този район попада в РЗПРН BG2_APSFR_UI_02 - 
Младежка - Младежко; 

o Район Факия - този район попада в РЗПРН BG2_APSFR_MA_05 - 
Факийска - Голямо Буково; BG2_APSFR_UI_01 - Дяволска - Ясна 
поляна. 

• Източностаропланински окръг с двата му геоботанически района: 

o Камчийски район - този район попада в РЗПРН BG2_APSFR_KA_01 - 
Камчия - Долни Чифлик; BG2_APSFR_KA_12 - Камчия - Гроздьово; 
BG2_APSFR_SE_01 - Бяла - Оризаре; 

o Район Момино плато - този район попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_PR_01 - Провадийска - Провадия; BG2_APSFR_PR_03 - 
Главница - Блъсково; BG2_APSFR_PR_06 - Главница - Комарево; и 
Морски район; BG2_APSFR_BS_04 - Черно море - Варна;  

• Западнокрайбрежен Черноморски окръг с двата му геоботанически района: 

o Район Южно крайбрежие - този район попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_SE_01 - Бяла - Оризаре; BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска - 
Айтос; BG2_APSFR_SE_03 - Чукарска - Равнец; BG2_APSFR_SE_05 - 
Дермендере - Черно море; BG2_APSFR_MA_01 - Русокастренска - 
Русокастро; и Морски райони BG2_APSFR_BS_06 - Черно море - 
Несебър; BG2_APSFR_BS_07 - Черно море - Бургас; 
BG2_APSFR_BS_08 - Черно море - Созопол; BG2_APSFR_BS_09 - 
Черно море - Приморско; BG2_APSFR_BS_10 - Черно море - Царево; 
BG2_APSFR_BS_11 - Черно море - Ахтопол;  

o Район Северно крайбрежие - този район попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни Чифлик; и Морски райони 
BG2_APSFR_BS_01 - Черно море - Дуранкулак; BG2_APSFR_BS_02 - 
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Черно море - Шабла; BG2_APSFR_BS_03 - Черно море - Балчик; 
BG2_APSFR_BS_04 - Черно море - Варна; BG2_APSFR_BS_05 - 
Черно море - Обзор; 

2. Илирйска (Балканска) провинция. От тази провинция в разглеждания район попада 1 
окръг: 

• Котленско-Преславски окръг с двата му геоботанически района: 

o Котленско-Сливенски район - този район попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_PR_05 - Мадара - Мадара; BG2_APSFR_KA_02 - Камчия 
- Смядово; BG2_APSFR_KA_03 - Камчия - Златар; 
BG2_APSFR_KA_04 - Камчия - Шумен; BG2_APSFR_KA_05 - 
Камчия - Веселиново; BG2_APSFR_KA_10 - Камчия - Котел; 
BG2_APSFR_KA_13 - Камчия - Върбица; 

o Герлово-Сланнишки район - този район попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_KA_04 - Камчия - Шумен; BG2_APSFR_KA_06 - 
Камчия - Кралево; BG2_APSFR_KA_07 - Камчия - Руец; 
BG2_APSFR_KA_08 Камчия - Търговище; BG2_APSFR_KA_09 - 
Камчия - Вардун.  

3. Македоно-Тракийска провинция. От тази провинция в разглеждания район попадат 2 
окръга: 

• Стралджанско-Айтоски окръг. От този окръг в Черноморския район попадат два 
геоботанически района: 

o Айтоски район - този район попада в РЗПРН BG2_APSFR_SE_02 - 
Айтоска - Айтос; BG2_APSFR_SE_03 - Чукарска - Равнец; 
BG2_APSFR_SE_04 - Хаджидере - Гълъбец, BG2_APSFR_SE_06 - 
Садиевска - Съдиево; BG2_APSFR_MA_01 - Русокастренска - 
Русокастро; BG2_APSFR_MA_02 - Господаревска - Люлин; 
BG2_APSFR_MA_04 - Средецка - Проход. 

o Стралджанско-Сливенски район - този район попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_KA_11 - Камчия - Градец. 

• Сакаро-Дервентски окръг. От този окръг в Черноморския район попада един 
геоботанически район: 

o Дервентски район - този район попада в РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 - 
Факийска - Момина църква; BG2_APSFR_MA_06 - Факийска - Факия; 

II. Евроазиатска степна и лесостепна област. 

1. Долнодунавска провинция. От тази провинция в разглеждания район попадат 2 
окръга: 

• Добруджански окръг с трите му геоботанически района; 

o Силистренски район - този район не попада в РЗПРН. 

o Кардамски район - този район не попада в РЗПРН. 

o Добрички район - този район не попада в РЗПРН. 

• Новопазарски окръг с двата му геоботанически района: 

o Франгенски район - този район не попада в РЗПРН. 
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o Каспичанско-Шуменски район - този район попада в РЗПРН 
BG2_APSFR_PR_01 - Провадийска - Провадия; BG2_APSFR_PR_02 - 
Девненска - Суворово; BG2_APSFR_PR_04 - Крива река - Нови Пазар, 
BG2_APSFR_PR_07 - Провадийска - Каспичан. 

На фигура 5.6.1-1 е дадена картата на разпространението на включените в ЧКБ видове. 
Преобладаващото им разпространение на територията на ЧРБУВ по UTM 10 km грид 
по Черноморското крайбрежие е между 23 и 56 вида растения и гъби.  

 

Фиг.0-1 Разпространение на видовете растения и гъби от ЧКБ 

 

В по-голямата си част разпространението на консервационно значимите видове по 
Черноморското крайбрежие е в границите на защитени зони. Като изключение в 
територия с по-голяма концентрация на такива видове има в района на РЗПРН 
BG2_APSFR_PR_01, BG2_APSFR_PR_05, BG2_APSFR_KA_07, BG2_APSFR_SE_02 и 
BG2_APSFR_BS_09 – Черно море – Приморско. 

В границите на РБУВ се срещат и редица консервационно-значими природни 
местообитания: 

Крайбрежни и халофитни местообитания 

1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини 

1130 Естуари 

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити 

или са едва покрити от морска вода 

1150* Крайбрежни лагуни 
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1160 Обширни плитки заливи 

1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна 
(Рифове) 

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси 

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium 

1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни 
терени 

1410 Средиземноморски солени ливади 

1530* Панонски солени степи и солени блата 

Крайбрежни пясъчни и континентални дюни 

2110 Зараждащи се подвижни дюни 

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) 

2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) 

2180 Облесени дюни 

2190 Влажни понижения между дюните 

Сладководни местообитания 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-
Batrachion 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p 

Естествени и полуестествени тревни формации 

6110* Естествени и полуестествени тревни формации 

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 

6510 Низинни сенокосни ливади 

62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

62C0 Понто-Сарматски степи 

Скални местообитания и пещери 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

8220 Хазмофитна растителност no силикатни скални склонове 
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8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 
albi-Veronicion dillenii 

Гори 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

91AA* Източни гори от космат дъб 

91F0 Крайречни смесени гори om Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 

91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 

91S0* Западно понтийски букови гори 

91W0 Мизийски букови гори 

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 

По-детайлна информация за разпространението на флорните елементи в Черноморски 
район е представена в изготвения Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), 
който е неделима част от настоящата ЕО. 

В Приложение 3 на доклада за ЕО e даденo подробнo описание на флората в 
Черноморския район за басейново управление, съгласно геоботаническото райониране 
на България (по Бондев, 1997 г.). 

Фауна 

Биологичното и фаунистично разнообразие на страната зависи от много фактори, най-
важните от които са географското положение, релефът, климатичните особености, 
наличието на естествени природни дадености, като скали, почвена покривка, водни 
обекти и съответно антропогенното въздействие върху околната среда. Съчетаването на 
тези фактори определя в най-голяма степен богатството от биологични видове 
(микроорганизми, гъби, растения и животни), които са основните компоненти на 
биологичното разнообразие на съответната територия независимо от нейната площ 
(Големански и др, 2011). 

Географското положение на България е между две зоогеографски подобласти – 
Евросибирска и Средиземноморска. Разнообразния релеф и климат са причина за 
формиране на богата и многообразна фауна. Животинския свят във всяка 
физикогеографска територия има характерни особености. Поради тази причина се 
разграничават няколко зоогеографски района в България. Според Георгиев (1982) в 
България се разграничават 7 зоогеографски района, четири от които се отнасят към 
Средиземноморската подобласт и три към Евросибирската подобласт. 
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Фиг. 0-1 Зоогеографски райони 

 

Фауната в Черноморски район за басейново управление на водите попада в части в пет 
от седемте зоогеографски района на България – Дунавски, Старопланински, Тракийски, 
Черноморски и Странджански район. 

• Дунавски район. Обхваща територията на Дунавската равнина, Лудогорието и 
южната част от Добруджанското плато (без крайбрежието му). Повечето видове във 
фауната тук са евросибирски и европейски елементи. Сред останалите 
преобладават видове с холарктично и палеарктично разпространение. 
Континенталният климат и близостта на р. Дунав са причина за по-голямото 
разнообразие на животински групи, като земноводните, докато влечугите са по-
бедно представени. Ендемити сред надземната фауна почти липсват. В този район 
попадат РЗПРН: BG2_APSFR_PR_02 - Девненска – Суворово; BG2_APSFR_PR_04 
- Крива река - Нови Пазар; BG2_APSFR_PR_05 - Мадара – Мадара; 
BG2_APSFR_PR_07 - Провадийска – Каспичан; BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – 
Шумен; BG2_APSFR_KA_06 - Камчия – Кралево; BG2_APSFR_KA_07 - Камчия – 
Руец; BG2_APSFR_KA_08 Камчия – Търговище. 

• Старопланински район. Включва територията на Стара планина, Предбалкана и 
Средна гора. Тук фауната е също с преобладаващо евросибирско и европейско 
разпространение. Средиземноморските видове са значително по-малко. Във 
фауната на района се срещат значителен брой карпатски елементи, каквито липсват 
в останалата част на страната. Това се дължи на палеогеографската връзка между 
двете планински вериги. В този район попадат: РЗПРН BG2_APSFR_PR_01 - 
Провадийска – Провадия; BG2_APSFR_PR_03 - Главница – Блъсково; 
BG2_APSFR_PR_06 - Главница – Комарево; BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни 
Чифлик; BG2_APSFR_KA_02 - Камчия – Смядово; BG2_APSFR_KA_03 - Камчия – 
Златар; BG2_APSFR_KA_04 - Камчия – Шумен; BG2_APSFR_KA_05 - Камчия – 
Веселиново; BG2_APSFR_KA_09 - Камчия – Вардун; BG2_APSFR_KA_10 - 
Камчия – Котел; BG2_APSFR_KA_11 - Камчия – Градец; BG2_APSFR_KA_12 - 
Камчия – Гроздьово; BG2_APSFR_KA_13 - Камчия – Върбица; BG2_APSFR_SE_01 
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- Бяла – Оризаре; BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – Айтос; BG2_APSFR_SE_03 - 
Чукарска – Равнец; BG2_APSFR_SE_04 - Хаджидере – Гълъбец; 
BG2_APSFR_SE_05 - Дермендере - Черно море; BG2_APSFR_SE_06 - Садиевска – 
Съдиево; BG2_APSFR_BS_04 – Черно море – Варна; BG2_APSFR_BS_07 – Черно 
море – Бургас. 

• Тракийски район. Заема Горнотракийската низина (на запад до гара Септември), 
Среднотунджанската низина, Източните Родопи, Сакар, Манастирските 
възвишения и Бакаджиците. Долините на реките Марица и Тунджа са естествени 
коридори за навлизане от юг на средиземноморска фауна. В Тракийския район се 
срещат и европейски и евросибирски видове, навлезли от запад през планините на 
Югозападна България. В този район попадат: РЗПРН BG2_APSFR_MA_01 - 
Русокастренска – Русокастро, BG2_APSFR_MA_02 - Господаревска – Люлин, 
BG2_APSFR_MA_04 - Средецка – Проход, BG2_APSFR_BS_07 – Черно море – 
Бургас. 

• Черноморски район. Обхваща ивица покрай Черноморското ни крайбрежие с 
ширина от 5 км (при Балчик и Царево) до 60 км (при долината на р. Камчия). Тук 
средиземноморското влияние върху фауната е доста силно изразено. Естествените 
влажни зони са допълнително условие за увеличаване на видовото богатство. При 
редица групи насекоми средиземноморските видове преобладават над 
евросибирските и европейските. Черноморските езера и тузли са от международно 
значение за зимуването и миграцията на много видове водоплаващи и водолюбиви 
птици, някои от които са световно застрашени. В този район попадат: РЗПРН 
BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - Долни Чифлик; BG2_APSFR_SE_05 - Дермендере - 
Черно море; BG2_APSFR_UI_01 - Дяволска - Ясна поляна; BG2_APSFR_BS_01 – 
Черно море – Дуранкулак; BG2_APSFR_BS_02 – Черно море – Шабла; 
BG2_APSFR_BS_03 – Черно море – Балчик; BG2_APSFR_BS_04 – Черно море – 
Варна; BG2_APSFR_BS_05 – Черно море – Обзор; BG2_APSFR_BS_06 – Черно 
море – Несебър; BG2_APSFR_BS_07 – Черно море – Бургас; BG2_APSFR_BS_08 – 
Черно море – Созопол; BG2_APSFR_BS_09 – Черно море – Приморско; 
BG2_APSFR_BS_10 – Черно море – Царево; BG2_APSFR_BS_11 – Черно море – 
Ахтопол. 

• Странджански район. Заема североизточните склонове на Странджа (без 
крайбрежната ивица) и Дервентските възвишения. Средиземноморското влияние 
тук е по-слабо изразено, отколкото в съседните му райони, поради планинския 
характер на района. Широколистните обширни горски масиви са благоприятни за 
наличието на евросибирски и северноевропейски видове. При гнездящите птици 
процентът на средиземноморските видове е много нисък, по-нисък дори от 
високопланинския Рило-Родопски район. Отличителна черта на този район е 
голямото сходство на сухоземната му фауна с малоазиатската, отколкото със 
съседните Тракийски и Черноморски райони.В този район попадат: РЗПРН 
BG2_APSFR_MA_03 - Факийска - Момина църква; BG2_APSFR_MA_05 - 
Факийска - Голямо Буково; BG2_APSFR_MA_06 - Факийска – Факия; 
BG2_APSFR_UI_01 - Дяволска - Ясна поляна; BG2_APSFR_UI_02 - Младежка – 
Младежко. 

Съгласно картата на разпространението на включените в ЧКБ видове, преобладаващото 
им разпространение на територията на ЧРБУВ по UTM 10 km грид е между 12 и 23 
вида животни. 
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Фиг.0-2 Разпространение на видовете животни от ЧКБ 

 

Както и растителните видове, в по-голямата си част разпространението на 
консервационно значимите животински видове е в границите на защитени зони, като 
изключение в територия с по-голяма концентрация на такива видове има в района на 
РЗПРН BG2_APSFR_BS_01, BG2_APSFR_BS_02, BG2_APSFR_BS_04, 
BG2_APSFR_SE_02, BG2_APSFR_SE_03, BG2_APSFR_MA_01 и BG2_APSFR_BS_09 – 
Черно море – Приморско. 

Консервационно-значими животински видове (без птици) от Приложение 2 на 
Директива 92/43/ЕС в ЧРБУВ са дадени в Таблица 5.6.2 1. 

Таблица 5.6.2-1 Консервационно-значими животински видове (без птици) от Приложение 2 на 

Директива 92/43/ЕС в ЧРБУВ 

Бозайници 

(без прилепи) 

Прилепи Земноводни и 

влечуги 

Риби Безгръбначни Растения 

Lutra lutra 

Spermophillus 

citellus  

Vormela 

peregusna 

Mesocricetus 

newtoni 

Myomimus 

roachi 

Barbastella 

barbastellus 

Miniopterus 

schreibersii 

Myotis 
bechsteinii 

Myotis blythii 

Myotis 

capaccinii 

Bombina 

bombina 

Emys 

orbicularis 

Elaphe 
sauromates 

Testudo 

graeca 

Testudo 

hermanni 

Barbus 

plebejus  

Cobitis taenia 

Rhodeus 

sericeus 
amarus 

Cerambyx cerdo  

Euplagia 

quadripunctaria 

Lucanus cervus 

Lycaena dispar 

Morimus funereus 

Osmoderma 

eremita 

Rosalia alpina  

Spiraea 

crenata  

Caragana 

frutex  
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Бозайници 

(без прилепи) 

Прилепи Земноводни и 

влечуги 

Риби Безгръбначни Растения 

 Myotis 

emarginatus 

Myotis myotis 

Rhinolophus 

blasii 

Rhinolophus 

euryale 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Rhinolophus 

hipposideros 

Rhinolophus 

mehelyi 

 

Triturus 

karelinii  

 

 

Unio crassus  

Theodoxus 

transversalis  

Austropotamobius 

torrentium  

Coenagrion 

ornatum 

Bolbelasmus 

unicornis 

Eriogaster catax 

Lignyoptera 

fumidaria 

Ophiogomphus 

cecilia 

Dioszeghyana 

schmidtii 

Vertigo 

moulinsiana 

Cordulegaster heros 

Nymphalis 
vaualbum 

Paracaloptenus 

caloptenoides 

Polyommatus 

eroides 

В обхвата на ЧРБУВ (по данни от Атлас на гнездящите птици в България и Доклад до 
ЕК по чл. 12 от Директивата за птиците ) се срещат 219 вида гнездящи птици, показани 
в Таблица 5.6.2 2. 

 
Таблица 5.6.2-2 Гнездящи птици в обхвата на ЧРБУВ 

Accipiter brevipes Cuculus canorus Parus montanus 

Accipiter gentilis gentilis Cygnus olor Parus palustris 

Accipiter nisus nisus Delichon urbicum Passer domesticus 

Acrocephalus agricola Dendrocopos leucotos Passer hispaniolensis all others 

Acrocephalus arundinaceus Dendrocopos major all others Passer montanus 

Acrocephalus melanopogon Dendrocopos medius Pelecanus crispus 

Acrocephalus palustris Dendrocopos minor Pernis apivorus 

Acrocephalus schoenobaenus Dendrocopos syriacus Petronia petronia 

Acrocephalus scirpaceus Dryocopus martius Phalacrocorax aristotelis desmarestii 

Actitis hypoleucos Casmerodius albus albus Phalacrocorax carbo sinensis 

Aegithalos caudatus Egretta garzetta garzetta Phalacrocorax pygmeus 
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Aegolius funereus Emberiza cia Phasianus colchicus 

Alauda arvensis Emberiza cirlus Phoenicurus ochruros 

Alcedo atthis Emberiza citrinella Phoenicurus phoenicurus 

Alectoris chukar Emberiza hortulana Phylloscopus bonelli 

Alectoris graeca graeca Emberiza schoeniclus Phylloscopus collybita 

Anas acuta Eremophila alpestris Phylloscopus sibilatrix 

Anas clypeata Erithacus rubecula Pica pica 

Anas crecca crecca Falco tinnunculus Picoides tridactylus 

Anas platyrhynchos platyrhynchos Ficedula albicollis Picus canus 

Anas querquedula Ficedula parva Picus viridis 

Anas strepera strepera Ficedula semitorquata Platalea leucorodia leucorodia 

Anthus campestris Fringilla coelebs all others Plegadis falcinellus falcinellus 

Anthus spinoletta Fulica atra atra Podiceps cristatus cristatus 

Anthus trivialis Galerida cristata Podiceps grisegena grisegena 

Apus apus Gallinula chloropus chloropus Podiceps nigricollis nigricollis 

Tachymarptis melba Garrulus glandarius Porzana parva parva 

Apus pallidus Sterna nilotica nilotica Porzana pusilla intermedia 

Aquila pomarina Glareola pratincola pratincola Prunella collaris 

Ardea cinerea cinerea Glaucidium passerinum Hirundo rupestris 

Ardea purpurea purpurea Haematopus ostralegus Pyrrhocorax graculus 

Ardeola ralloides ralloides Himantopus himantopus Pyrrhula pyrrhula 

Asio otus Hippolais icterina Regulus ignicapillus 

Athene noctua Hippolais olivetorum Regulus regulus 

Aythya ferina Hippolais pallida Remiz pendulinus 

Aythya nyroca Hirundo daurica Riparia riparia 

Bonasa bonasia Hirundo rustica Saxicola rubetra 

Botaurus stellaris stellaris Ixobrychus minutus minutus Saxicola torquatus 

Bubo bubo Jynx torquilla Scolopax rusticola 

Burhinus oedicnemus Lanius collurio Sitta europaea 

Buteo buteo Lanius minor Sitta neumayer 

Calandrella brachydactyla Lanius nubicus Sterna albifrons albifrons 

Calandrella rufescens Lanius senator Sterna hirundo 

Caprimulgus europaeus Larus michahellis Sterna sandvicensis 

Carduelis cannabina Larus ridibundus Streptopelia decaocto 

Carduelis chloris Locustella fluviatilis Strix aluco 

Carduelis spinus Locustella naevia Strix uralensis 

Carpodacus erythrinus Loxia curvirostra Sturnus roseus 

Erythropygia galactotes Lullula arborea Sturnus vulgaris 
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Certhia brachydactyla all others Luscinia luscinia Sylvia atricapilla 

Certhia familiaris Luscinia megarhynchos Sylvia borin 

Cettia cetti Melanocorypha calandra Sylvia cantillans all others 

Chlidonias hybrida Merops apiaster Sylvia communis 

Chlidonias leucopterus Miliaria calandra Sylvia curruca 

Ciconia ciconia ciconia Milvus migrans Sylvia hortensis 

Ciconia nigra Monticola saxatilis Sylvia melanocephala 

Cinclus cinclus Monticola solitarius Sylvia nisoria 

Circaetus gallicus Motacilla alba Tachybaptus ruficollis ruficollis 

Circus aeruginosus Motacilla cinerea Tadorna tadorna 

Circus pygargus Muscicapa striata Tetrao urogallus all others 

Clamator glandarius Nucifraga caryocatactes Tichodroma muraria 

Coccothraustes coccothraustes Nycticorax nycticorax nycticorax Tringa ochropus 

Columba livia Oenanthe hispanica Tringa totanus 

Columba livia var. domestica Oenanthe isabellina Troglodytes troglodytes all others 

Columba oenas Oenanthe oenanthe Turdus pilaris 

Columba palumbus palumbus Oenanthe pleschanka Turdus torquatus 

Coracias garrulus Oriolus oriolus Turdus viscivorus 

Corvus corax Otus scops Tyto alba 

Corvus corone cornix Pandion haliaetus Vanellus vanellus 

Corvus frugilegus Parus caeruleus Chlidonias niger 

Corvus monedula Parus cristatus Larus genei 

Coturnix coturnix Parus lugubris Panurus biarmicus 

Crex crex Parus major   

Защитени територии 

Съгласно представената информация и извършената в Министерство на околната среда 
и водите проверка, в териториалния обхват на ПУРН в Черноморски район попадат: 
• защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) - 4 бр. 

природни паркове (ПП); 10 бр. Резервати (Р); 11 бр. поддържани резервати (ПР); 65 
бр. природни забележителности (ПЗ); 102 бр. защитени местности (ЗМ); 

В териториалния обхват на Черноморски РБУВ попадат изцяло или частично следните 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

���� Природни паркове (ПП) 

o ПП Златни пясъци 

o ПП Сините камъни 

o ПП Странджа 

o ПП Шуменско плато 
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���� Поддържани резервати (ПР) 

o ПР Атанасовско езеро 

o ПР Балтата 

o ПР Вельов вир (Водните лилии) 

o ПР Вълчи проход 

o ПР Дервиша 

o ПР Киров дол 

o ПР Момин град 

o ПР Патлейна 

o ПР Пясъчната лилия 

o ПР Калфата 

o ПР Върбов дол 

���� Резервати 

o Узунбоджак 

o Тисовица 

o Средока 

o Орлицата 

o Камчия 

o Калиакра 

o Витаново 

o Букака 

o Ропотамо 

o Силкосия 

Освен горепосочените, на територията на Черноморски район за басейново управление 
на водите попадат 102 защитени местности (ЗМ) и 65 природни забележителности (ПЗ). 

Защитени зони 

Съгласно представената информация и извършената в Министерство на околната среда 
и водите проверка, в териториалния обхват на ПУРН в Черноморски район попадат 
следните защитени зони по смисъла на ЗБР: 54 бр. защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и 26 бр. защитени зони за 
опазване на дивите птици. 

В териториалния обхват на Черноморски РБУВ попадат изцяло или частично следните 
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), показани в Таблица 5.6.4-1. Защитени зони по 
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Директива за местообитанията и Таблица 5.6.4-2 Защитени зони по Директива за 
птиците  

Таблица 0-1 Защитени зони по Директива за местообитанията 

№ Защитени зони по Директива за местообитанията, попадащи изцяло или частично в 

териториалния обхват на БД Черноморски район 

 Код Наименование  Код Наименование 
1.  BG0000119 Трите братя 2. BG0000589 Марина дупка 

3.  BG0000130 Крайморска Добруджа 4. BG0000117 Котленска планина 

5.  BG0000132 Побитите камъни 6. BG0000104 Провадийско - Роякско 

плато 

7.  BG0000138 Каменица 8. BG0000393 Екокоридор Камчия - 

Емине 
9.  BG0000198 Средецка река 10. BG0000133 Камчийска и Еменска 

планина 
11.  BG0000421 Преславска планина 12. BG0000635 Девненски хълмове 

13.  BG0000402 Бакаджиците 14. BG0000173 Островче 

15.  BG0000513 Войнишки Бакаджик 16. BG0000208 Босна 

17.  BG0000219 Дервентски възвишения 2 18. BG0000154 Езеро Дуранкулак 

19.  BG0000574 Ахелой - Равда - Несебър 20. BG0000116 Камчия 

21.  BG0000149 Ришки проход 22. BG0000622 Варненско-Белославски 

комплекс 
23.  BG0000230 Факийска река 24. BG0000102 Долината на река Батова 

25.  BG0000621 Езеро Шабла - Езерец 26. BG0000100 Плаж Шкорпиловци 

27.  BG0000118 Златни пясъци 28. BG0000137 Река Долна Луда Камчия 

29.  BG0000620 Поморие 30. BG0000623 Таушан тепе 

31.  BG0000196 Река Мочурица 32. BG0000242 Залив Ченгене скеле 

33.  BG0000572 Росица - Лозница 34. BG0000270 Атанасовско езеро 

35.  BG0000501 Голяма Камчия 36. BG0000271 Мандра-Пода 

37.  BG0000141 Река Камчия 38. BG0000273 Бургаско езеро 

39.  BG0000151 Айтоска планина 40. BG0000146 Плаж Градина - Златна 
рибка 

41.  BG0000164 Сините камъни 42. BG0001001 Ропотамо 

43.  BG0000136 Река Горна Луда Камчия 44. BG0001007 Странджа 

45.  BG0000602 Кабиюк 46. BG0000103 Галата 

47.  BG0000178 Тича 48. BG0000573 Комплекс Калиакра 

49.  BG0000107 Суха река 50. BG0001004 Емине - Иракли 

51.  BG0000139 Луда Камчия 52. BG0001502 Отманли 

53.  BG0000143 Караагач 54. BG0001500 Аладжа банка 
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Таблица 0-2 Защитени зони по Директива за птиците 
№ Защитени зони по Директива за птиците, попадащи изцяло или частично в 

териториалния обхват на БД Черноморски район 

 Код Наименование  Код Наименование 
1. BG0000152 Поморийско езеро 2. BG0002066 Западна Странджа 

3. BG0000242 Залив Ченгене скеле 4. BG0002050 Дуранкулашко езеро 

5. BG0000270 Атанасовско езеро 6. BG0000191 Варненско-Белославско езеро 

7. BG0000273 Бургаско езеро 8. BG0000271 Мандра-Пода 

9. BG0002029 Котленска планина 10. BG0002038 Провадийско-Роякско плато 

11. BG0002040 Странджа 12. BG0002044 Камчийска планина 

13. BG0002041 Комплекс Ропотамо 14. BG0002045 Комплекс Камчия 

15. BG0002043 Емине 16. BG0002060 Галата 

17. BG0002046 Ятата 18. BG0002061 Балчик 

19. BG0000156 Шабленски езерен 

комплекс 
20. BG0002082 Батова 

21. BG0002058 Сините камъни - 

Гребенец 
22. BG0002097 Белите скали 

23. BG0002077 Бакърлъка 24. BG0002051 Калиакра 

25. BG0002093 Овчарово 26. BG0002115 Било 

 

Разположението на защитените територии и зони спрямо границите на ЧРБУВ е 
илюстрирано в следващите Фигури 5.6.4-1 и 5.6.4-2.  

 
Фиг. 5.6.4-1 Защитени територии в Черноморски РБУВ 
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Фиг. 5.6.4-2 Защитени зони в Черноморски РБУ 

 

Въздействието на ПУРН върху тези зони е подробно разгледано в доклада за оценка на 
съответствието с предмета и целите на защитените зони, който е неразделна част от 
доклада за ЕО. 

5.7 Културно-историческо наследство 

Предмет на изследване в тази част от доклада за Екологична оценка на проект „План за 
управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на 
водите 2016-2021 г.” са недвижимите обекти на културно-историческото наследство. 
ПУРН засяга територии по долината на реките от Черноморския басейнов район, 
включващ речните басейни на реките Шабленска, която се влива във едноименното 
езеро, Батова, Провадийска, Камчия, Фандъклийска, Панаир дере, Двойница, Вая, 
Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбандере, Айтоска, Чукарска, Русокастренска, 
Средецка, Факийска, Изворска, Маринка, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, 
Силистар, Резовска (на границата с Турция) и други по-малки реки. Долините на реките 
предлагат сравнително добри условия за живот през всичките исторически епохи. От 
направените проучвания до сега е установено, че почти всички видове обекти на 
културно-историческото ни наследство са представени на тези територии, като 
концентрацията им е значителна. Изключително благоприятните природо-географски и 
климатични условия, са способствали за развитието на човешките цивилизации от 
праисторическите епохи до днес освен по поречията на реките, така и по бреговете на 
Черно море. Покачването на водите на морето в края на V-то, началото на ІV-то 
хилядолетие е довело до заливането на речните устия, праисторическите селища и 
пристанища по древните брегове. Икономическото развитие на племената от енеолита и 
бронзовата епоха през този период, се свързва главно с минното дело в тези земи от 
най-дълбока древност. Добивът на сол (Провадийско), мед (Меден рид и възвишенията 
по южното Черноморие) и злато, донасят просперитет на племената още от 
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праисторически времена – късния енеолит (Варненския халколитен некропол). Най-
интересната част от културно-историческото наследство е свързана с траките от 
късната бронзова и желязната епоха, техните представи и вярвания. Крайбрежната 
ивица по протежение на Черно море е сравнително интензивно наситена с недвижими и 
движими културни ценности от тракийската къснобронзовата, ранножелязна и 
елинистическа епоха, античността и средновековието. Тракийските крепости и гръцки 
колонии по брега на Черно море и във вътрешността, представляват верижна система, 
която на север започва от връх „Чиракман” при гр. Каварна и създава здрав защитен 
пояс, охраняващ търговските връзки за износа на рудни богатства, дървен материал, 
смола, пчелен мед, коне и жито още в края на II - I хилядолетие пр. Хр. и през цялата 
античност.  

Екологичната оценка обхваща територии извън и в регулационните граници на 
населените места. В регулационните граници на населените места има архитектурни и 
художествени недвижими културни ценности.  

При предвиждащите се строителни работи за прилагането на Плана за управление на 
риска от наводнения, съществува риск от компрометиране на целостта на териториите и 
на археологическите обекти и исторически места от културно-историческото 
наследство, което може да доведе до частичното или пълното им унищожаване или 
нарушаване на културния ландшафт - средата в която те исторически са възникнали. 

В акваторията на Черно море, макар и недостатъчно и сравнително от скоро, при 
подводни проучвания и наблюдения, са открити добре запазени археологически 
материали. Оттам са извадени дървени останки от кораби, каменни котви от 
ранножелязната епоха, оловни щокове от античността и железни котви от римската 
епоха, средновековието и късното средновековие. Заедно с тях са документирани и 
извадени на повърхността части от товарите на тези кораби. По - детайлно проучването 
е съсредоточено във Варненския залив, устието на р. Ропотамо, около Созопол и на 
местата, където концентрацията на находките е по-голяма. Експонатите се съхраняват в 
Регионалните и Общинските музеи. Откритите досега материали предполагат бъдещи 
детайлни проучвания или периодични изследвания с модерна апаратура и 
документиране на нови находки, тъй като котвите и керамичния материал периодично 
се разкрива и впоследствие отново засипва с пясък от по-големи или по-малки бури. 
Тези проучвания ще дадат възможност да се направи обща оценка на археологическата 
ситуация в акваторията на Черно море и на функционирането на пристанищата, 
разположени по бреговете му.  

В РЗПРН на Черноморски район за басейново управление на водите се включват 33 
общини от 7 области. На тази територия са регистрирани 7 494 (седем хиляди 
четиристотин деветдесет и четири) недвижими културни ценности. Съгласно 
Разпореждане на МС № 1711 от 22.10.1962 г. всички селищни и надгробни могили, 
които са извън списъка, и средновековните отбранителни валове, са обявени за 
паметници на културата и съгласно § 10, ал.1 от Закона за културното наследство (ЗКН, 
ДВ бр. 19/2009 г. с изм. и доп.), притежават статут на недвижими културни ценности с 
категория „национално значение”. 

Настоящите изследвания на културно-историческото наследство се базират на 
информация, получена от: 

• Националния документален архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство; 

• Автоматизираната информационна система “Археологическа карта на България”; 
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• Информация от Националния археологически институт с музей при БАН, 
Регионалните исторически музеи в Добрич, Варна, Бургас, Търговище, 
Шумен,Сливен и Ямбол, както и исторически музей Каварна и археологически 
музей Несебър и археологически музей Созопол. 

• Публикации и непубликувана информация за проучени археологически обекти. 

В резултат на събирането и обработката на информацията от тези източници са 
установени следните регистрирани архитектурни, художествени, археологически и 
исторически недвижими културни ценности: 

Таблица 5.7-1– Регистрирани недвижими културни ценности 

Област Община 
археоло-

гически 

архитек-

турни 

истори-

чески 

художест
вени 

на 

парковото 

изкуство 

общ брой 

Добрич 

 

Балчик 16 165  5 1 187 

Каварна 178 53 1 4  236 

Шабла  63 6 3 4  76 

Варна 
 

 

 
 

 

 

 

 

Аврен 52 73 2 6  133 

Аксаково 105 130 6 9  150 

Белослав 32 7    39 

Бяла 2 32 4 1  39 

Варна 106 722 16 7  851 

Девня 28 13 3   44 

Долни чифлик 14 55 10 4  83 

Провадия 34  1 4  39 

Суворово  47 54    101 

Бургас 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Айтос 22 27 2 1  52 

Бургас 14 340 11  1 366 

Камено 48   3  48 

Карнобат 271 23 2 8  304 

Малко Търново 13 212 8 4  237 

Несебър 40 120 1 10  171 

Поморие 145 48 3 7  203 

Приморско 43 39    82 

Созопол 160 253 2 6  421 

Средец 33 116 5 11  160 

Царево 64 101 2 4  171 

Търговище Търговище  121 110 34 21  286 

Шумен 

 

 

 
 

 

Велики Преслав 128 33 16 3  180 

Върбица 38 3    41 

Каспичан 130 156  3  289 

Нови пазар 37 22 2   59 

Смядово 128 5 7 1  141 

Шумен  151 151 25 9  336 

Сливен 

 

Котел 33 815 24 3  875 

Сливен  765 92 29 6  892 

Ямбол Стралджа  113 69 9 11  202 
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5.8 Материални активи 

Материалните активи, имащи отношение към защитата от наводнения са различни 
хидротехнически съоръжения, най-важните от които са дигите, язовирите, водно-
електрическите централи, които могат да контролират оттока или да създават прегради 
за разливане на водите. 

На територията на Черноморския район за басейново управление на водите има 
изградени 5 ВЕЦ.  

Големите язовири, включени в приложението на Закона за водите са осем: “Тича”, 
“Камчия”, “Съединение”, “Георги Трайков” („Цонево”), “Порой”, “Ахелой”, Мандра и 
“Ясна Поляна”. 

Корекциите на речните легла в населените места също са материални активи. 
Изградените корекции/защитни диги са 535 km или 4,2 % от цялата речна мрежа на БД 
Черноморски район и 18,6 % от дължина на главните реки. От 162 броя водни тела в 
ЧРБУВ, изградените корекции и защитни диги засягат 68 броя от тях, което 
представлява 41,9 % от общия брой на водните тела. 

Специфично за БД Черноморски район е и наличието на редица други съоръжения по 
черноморското крайбрежие, които имат влияние върху риска от наводнение. Такива са 
например каменнонасипни дамби, оградни пристанищни съоръжения, кейови 
платформи изградени от железобетонни конструкции, бетонни кесони, скални блокове 
и тетраподи, брегозащитни съоръжения, яхтени и рибарски пристани, изградени от 
бетонни и каменнонасипни блокове и тетраподи. 

Значение за контролирането на риска от наводнения имат и канализационните системи. 
На територията на Черноморския район за басейново управление на водите 34 бр. 
агломерации с над 2000 е.ж. заустват в повърхностни води. За отвеждане и пречистване 
на битовите отпадъчни води от 12 агломерации са изградени 11 ПСОВ, за останалите 22 
агломерации няма изградени пречиствателни съоръжения. Дифузно замърсяване се 
наблюдава и при амортизирана канализационната мрежа. В определени случаи 
изградената канализационна мрежа се ползва частично, поради едни или други 
обстоятелства. Процентът на изграденост на канализационните системи, заустващи в 
повърхностни води е нисък, 12 агломерации са с 0% изграденост на канализационната 
мрежа. 

В изготвените карти на риска от наводнения са включени редица елементи на риска, 
като следните от тях могат да бъдат причислени към материалните активи: 

• жилищни райони 

• смесени жилищни райони 

• комунална инфраструктура 

• транспортна инфраструктура 

• техническа инфраструктура 

• индустрия – производство и съхранение 

• места за спорт и отдих 

• зелени територии 

Освен горните 8 категории, картите на риска от наводнения разглеждат и инсталациите, 
подлежащи на Комплексно разрешително; критична инфраструктура (лечебни 
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заведения, образователни институции, пристанища, летища, жп и автогари, 
административни и МВР институции), както и културни обекти (с национално значение 
и в списъка на ЮНЕСКО). 

5.9 Отпадъци 

Анализът и оценката на текущото състояние на фактор „отпадъци” на ниво 
Черноморския район на басейново управление и по Райони със значителен потенциален 
риск от наводнения (РЗПРН)са направен на базата на данни от: Задание за обхват и 
съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в 
Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 Проект на ПУРН, 
Годишните доклади за състоянието на околната среда 2015 г. на РИОСВ Варна, РИОСВ 
Бургас, РИОСВ Шумен и РИОСВ Стара Загора, Общински планове за развитие 2016-
2021 г., Програми за управление на отпадъците (регионални и общински), 
документации по ИП за преценка необходимостта от ОВОС и ЕО и задания и доклади 
по ОВОС и ЕО за ИП и ПУП-ове в РЗПРН и др. публикувани документи. 

В РЗПРН са включени 95 населени места, 4 курортни образувания в 33 общини и 8 
области и население около 870 хиляди души. Потенциално засегнатото население по 
РЗПРН по данни на ГРАО към 31.12.2015 г. е представено в Таблица 5.11.1-2 към точка 
5.11.1 – Население. 33-те от Общините на територията на БД Черноморски район, за 
които съществува вероятност да бъдат засегнати са: Аврен, Aйтос, Аксаково, Балчик, 
Белослав, Бургас, Бяла, Царево, Девня, Долни Чифлик, Kамено, Карнобат, Kаспичан, 
Kаварна, Котел, Mалко Търново, Несебър, Нови Пазар, Поморие, Приморско, 
Провадия, Шабла, Шумен, Сливен, Смядово, Созопол, Средец, Стралджа, Суворово, 
Търговище, Върбица, Варна, Велики Преслав.От тези общини: 

• Контролирани от РИОСВ Варна са 11 общини в т.ч. в Област Варна 8 Общини: 
Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Провадия и Суворово и в 
Област Добричка 3 общини : Балчик, Каварна и Шабла.  

• Контролирани от РИОСВ Бургас са 13 Общини в т.ч. в Област Бургас 11 общини: 
Бургас, Айтос, Царево, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, 
Приморско, Созопол и Средец, в Област Сливен община Котел и в Област Варна 
Община Бяла  

• Контролирани от РИОСВ Шумен са 7 общини: в Област Шумен 6 общини: Шумен, 
Каспичан, Върбица, Смядово, Нови Пазар и Велики Преслав и в Област Търговище 
Община Търговище 

• Контролирани от РИОСВ Стара Загора са 2 общини: в Област Сливен община 
Сливен и Област Ямбол Община Стралджа. 

Национални политики в сферата на управление на отпадъците са разписани в 
Национален план за управление на отпадъците по чл. 49 от Закона за управление на 
отпадъците, Национален стратегически план за управление на отпадъци от 
строителство и разрушаване на територията на Р. България с период 2011-2020 г., 
Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 
биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, Национална програма за 
предотвратяван образуването на отпадъци, Национален план за управление на утайките 
от ПСОВ.  

Строгият контрол и ефективното управление на отпадъците допринасят косвено за 
предотвратяване или намаляване на риска от наводнения , замърсяване на почви и води 
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и недопускане на създаване на условия за екологичен риск предимно в тези райони 
определени като райони със значителен потенциален риск от наводнения/РЗПРН . 

 

Текущо състояние на управление на отпадъците в РЗПРН в ЧРБУВ 

Програми за управление на отпадъците 

През 2015 г. част от общините в ЧРБУВ са изготвили Програми за управление на 
отпадъците (ПУО) по чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, които очертават 
бъдещата рамка за управлението на отпадъците и актуализират и надграждат 
създадената вече интегрирана рамка за намаляване на вредните въздействия на 
отпадъците върху околната среда, подобряване на ефективността на използване на 
ресурсите и увеличаване отговорностите на замърсителите, което гарантира свеждане 
до минимум негативното въздействие на отпадъците върху околната среда и създаване 
на ситуации за възникване на екологичен риск. 

Основното предназначение на програмите за управление на отпадъците (ПУО) е да 
осигурят практически инструмент за общините, който предвижда строг контрол и 
ефективно управление на териториите за опазване на околната среда. Една от целите на 
Програмите е и да се предотвратят на много места рисковете от наводнения 
(нерегламентирано натрупване на отпадъци в дерета и речни легла и др.) както и да се 
сведе до минимум замърсяване на почви, води (подземни и повърхностни) от 
инфилтрирали води от стари недобре поддържани нерегламентирани депа (незакрити и 
рекултивирани, съгласно изискванията депа за отпадъци), недобре поддържани 
хвостохранилища, разливи на течни опасни отпадъци, отпадъци от незакрити складове 
за пестициди, нерегламентирано натрупване на строителни отпадъци и др., което в 
много случаи може да се създадат условия за значителен екологичен и здравен риск. 

За утайките от ПСОВ са изготвени Програми за управление на утайките и е необходимо 
периодично да се актуализират, като се конкретизират възможностите за 
оползотворяването им. 

ПУО обхващат и всички задължения на местната администрация за третиране на 
отпадъците, произтичащи от ЗУО. В тях се включват мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, третирането - 
оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци, образувани от 
жизнената дейност на населението, както и от административни, търговски, 
промишлени и други източници. 

Строгият контрол и ефективното управление на отпадъците в Общините и 

контролирането на изпълнението на мерките в ПУО е гаранция за предотвратяване 

екологични рискове в т.ч. рисковете за наводнение(дерета, малки речни корита, 

хвостохранилища и др.) и в по-голяма степен намаляване щетите от наводнение. 

Голяма част от общините в Черноморския район на басейново управление на ниво 
Черноморски район за басейново управление на водите и по Райони със значителен 
потенциален риск от наводнения са прекратили предсрочно експлоатацията на старите 
общински депа. 

Проблемите с управлението на отпадъците по РЗПРН са идентични с тези, които 
съществуват в повечето общини в страната, но в тези райони е по-голям рискът от 
възникване на ситуации, свързани със създаването на условия за сериозни екологични 
рискове за околната среда и здравен риск за населението в районите. 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 104 

Проблем е липсата на достоверна информация за количествата генерирани отпадъци на 
територията на общините и техния състав, което носи значителни рискове при 
планирането на дейността и оразмеряването на специализираните съоръжения. 
Приоритетен проблем e управлението на строителните отпадъци и опасните отпадъци. 
Не се извършват дейности по предварително третиране преди депониране на 
биоразградимите битови отпадъци. Няма в много общини отредени площадки за 
приемане на ИУЕЕО,ИУМПС, ОЧЦМ и НУБА. Отпадъци от тези групи временно се 
събират и съхраняват на площадки на фирми на физически и юридически лица, имащи 
разрешителни за извършване на тази дейност на територията на общините и след това 
се предават на фирми за рециклиране или последващо третиране с разрешително за 
тази дейност.  

От РИОСВ се извършва строг контрол върху дейностите, свързани с управлението на 
отпадъците в отделните общини. Издават се разрешения по реда на чл.67 от Закона за 
управление на отпадъците/ ЗУО за дейности, включващи събиране, транспортиране 
и/или временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци. При неспазване на условията на 
РИОСВ, се прекратява действието на разрешителните. 

Изводи, проблеми и изисквания за решаване на екологичните проблеми, свързани 

с управление на отпадъците в Райони със значителен потенциален риск от 

наводнения.  

За решаване на проблемите на транспортирането и третирането на различните видове 
отпадъци, генерирани на територията на общините, се адресират следните изисквания: 

• да се предложат подходящи локализации за депониране на селскостопански 
отпадъци и сгурия от домакинствата с индивидуално отопление на твърди горива; 

• предвижданията да са съобразени с актуалните стойности на обемите отпадъци, на 
база предоставена от дадената общинска администрация информация. 

• да се вземат предвид всички поставени изисквания в ЕО (предвидени са мерки, за 
да не се допускат отрицателни въздействия върху води, почви, биоразнообразие и 
създаване на условия за здравен риск за населението в тези райони), за да се сведе 
до минимум негативното въздействие на фактор отпадъци върху околната среда, 
най-вече в районите със значителен потенциален риск от наводнения. 

Положителни констатации при направената инвентаризация, анализ и оценка на 

съществуващата информация, свързана с текущото състояние на управление на 

отпадъците в районите с висок и среден потенциален риск от наводнения:  

• Увеличен е броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и 
оползотворяване - метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и 
стъклени опаковки;  

• Подобрена е отчетността на дейностите с отпадъци, което е предпоставка за 
предлагане на по-конкретни мерки и вземане на по-конкретни решения за 
предотвратяване на евентуално възникване на екологичен риск и здравен риск в 
дадените райони. 

• Чрез реализацията на инвестиционните програми в РПУО се цели намаляване на 
замърсяването на околната среда в общините от целевите региони , установяване на 
ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците 
чрез повишаване на разделното събиране и рециклирането на отпадъците в региона. 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 105 

Проблеми:  

• В землищата на общините се съхраняват значителни количества торови маси, 
негодни за употреба препарати за растителна защита, които няма къде да бъдат 
обезвредени и представляват потенциален риск за замърсяване на околната среда. 
На много места стари складове за пестициди не са закрити съгласно нормативните 
изисквания. 

• На много места на територията, контролирана от отделните РИОСВ, няма 
изградени инсталации за предварителни дейности преди оползотворяване на 
битовите отпадъци, в т.ч. за компостиране на биоразградимите отпадъци или 
сепариращи инсталации.  

• Не са въведени в експлоатация всички депа за неопасни отпадъци. 

• Не са закрити и рекултивирани всички нерегламентирани сметища. 

Контролирани от РИОСВ Варна (11 общини в РЗПРН): 

• Област Варна 8 Общини: Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Девня, Долни Чифлик, 
Провадия и Суворово 

• Област Добричка 3 общини: Балчик, Каварна и Шабла.  

Контролираните от РИОСВ – Варна 19 общини, в т.ч. и 11-те общини по РЗПРН са 
актуализирали своите Програми по управление на дейностите по отпадъците / ПУО, 
които са приети от общинските съвети. Заложените мерки в плановете за действие на 
програмите по управление на отпадъците се изпълняват съгласно предвидените в тях 
срокове.  

Относно напредъка на общините в РЗПРН, във връзка със задължението на кметовете 
по осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 
от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други е: Общини, 
които са в РЗПРН с население над 10 000 жители без определени площадки са Каварна 
и Провадия (предстои определяне на площадките). 

Във връзка с изпълнение на задълженията на общините в РЗПРН за разделно събиране 
на битовите отпадъци, включително отпадъци от опаковки, състоянието на системите за 
разделно събиране през 2015 г. е: 

• Опаковки - Система, въведена в общините: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, 
Девня, Долни Чифлик, Каварна, Провадия и Шабла, като са поставени контейнери 
за събиране на хартиени и метални опаковки, пластмасови и стъклени опаковки и 
се обслужват по график;  

• Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)- въведена е 
система в общините Аврен, Балчик, Белослав, Варна и Шабла. Събирането на 
отпадъците от населението се извършва кампанийно, посредством мобилни 
пунктове; 

• Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)– Система е въведена в 
общините Балчик,Белослав, Варна, Суворово и Шабла. Поставени са контейнери за 
събиране на НУБА в кметства, училища, детски градини, административни сгради, 
търговски обекти и др.; 

• Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - има въведена система 
в общините Балчик, Генерал Тошево и Аксаково. Осигурена е по една площадка 
във всяка община; 
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• Излезли от употреба гуми (ИУГ)- има въведена система в община Варна, като 
събирането на гуми се извършва след предварителна заявка. 

Битови отпадъци – Извършено е преустановяване експлоатацията на почти всички 
общински депа за отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания с въвеждане в 
експлоатация през 2015 г. на регионалните депа в Регион Добрич и Регион Варна, което 
е и едно от решенията на някои от екологичните проблеми, възникващи при наводнение 
в териториите в РЗПРН 

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 9 от ЗУО на територията на РИОСВ-Варна 
има 3 региона, включващи общините, които ползват общо регионално депо и/или други 
съоръжения за третиране на отпадъци, а именно: 

• Регион Варна, включва общините Варна, Аксаково и Белослав, Регионалното депо 
е в землището на с. Въглен, община Аксаково. 

• Регион Добрич, включва общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, 
Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, Регионалното депо е в 
землището на с. Стожер, община Добричка. 

• Регион Провадия, включва общините Аврен, Бяла, Вълчи дол, Девня, Долни 
чифлик, Дългопол, Провадия, Ветрино и Суворово Регионалното депо е в 
землището на с. Войводино, община Вълчи дол..Остава в експлоатация до края на 
2018 г. депото на гр. Провадия на което се приемат отпадъците на общините Аврен 
и Дългопол.  

В регионален план обхванатото население в система за организирано събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, в т.ч и тези от РЗПРН е 97,5 % от общия брой. В 
общините: Аврен*, Аксаково, Белослав , Варна , Ветрино , Вълчи дол , Девня, Долни 
чифлик , Дългопол* ,Суворово, Провадия*, Балчик , Ген. Тошево , Добрич , Каварна 
Крушари, Шабла 100 % са включени в системата за събиране и се извозват на 
основното общинско депо (от Аврен, Дългопол и Провадия на Общинското депо за 
неопасни отпадъци в гр. Провадия), 91,5% от Община Добричка и 61,7 % от община 
Тервел са включени в системата. 

Строителни отпадъци - Управлението на строителните отпадъци на територията на 
РИОСВ-Варна, включително и в общините в РЗПРН е свързано с предвидените 
регионални съоръжения за регионите Варна, Добрич и Провадия. С въвеждените в 
експлоатация през 2015 г. на регионалните депа в с. Въглен, община Аксаково и с. 
Стожер, община Добричка се преустановява практиката строителните отпадъци да 
бъдат използвани при рекултивация и ландшафтно оформяне на нарушени терени. 
Рециклираните в регионалните съоръжения отпадъци, през 2016г. са оползотворявани 
чрез влагането им в обратни насипи, като междинен изолационен слой в депа за 
отпадъци или влагане в строежите за постигане на националните цели по чл. 32 от ЗУО. 
На контролираната от РИОСВ-Варна територия не съществуват нерегламентирани депа 
за строителни отпадъци (съществувалите са с преустановена експлоатация и подлежат 
на рекултивация), Регионалните депа за неопасни отпадъци/ РДНО с. Въглен Община 
Варна и РДНО с.Стожер Община Добрич приемат строителни отпадъци с код 17 05 06. 

Производствени и опасни отпадъци - Формираните в резултат от производствена 
дейност опасни и неопасни отпадъци предварително се съхраняват на отредени 
площадки на територията на производствените предприятия и съгласно писмени 
договори се предават на лица, които имат право да извършват последващи дейности по 
третиране на отпадъци. За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ 
– Варна, издава разрешителни и регистрационни документи и контролира изпълнението 
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на посочените в тях условия. Функционират системите за управление на специфичните 
отпадъчни потоци посредством функциониращи площадки, разположени на територии, 
за които са допустими дейности по третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, отпадъци от 
метални опаковки, НУБА, ИУГ,хартия и картон, пластмаси, стъкло. 

Депа за производствени отпадъци:  

Депо за неопасни отпадъци “Сгуроотвал”, с оператор “ТЕЦ - Варна” ЕАД - 
Преустановена е експлоатацията на Секция II –изведена от експлоатация от 
01.01.2015г. предстои рекултивация.Секция I - рекултивацията е извършена. 
Реализиран е проект за изграждане на лесозащитен пояс. Провежда се мониторинг и 
контрол на компонентите на околната среда, съгласно утвърдения план, което е 
гаранция за спазване на всички условия, свързани с опазване на околната среда и 
недопускане създаване на условия за екологичен риск в т.ч. и риск от наводнения и 
замърсяване на прилежащите земи и почви и респективно замърсяване на водите 
(подземни и повърхностни). 

Депо сгурошламоотвал “Падина”, с оператор “Солвей Соди” АД – В новото КПКЗ 
сгуроотвалът не действа като депо, а като утаителен басейн „Падина“, на който от 
01.01.2015г. се разрешава постоянно съхраняване на „утайки от пречистване на 
отпадъчни води“. – предстои рекултивация. 

Шламоотвал за карбонатен шлам, с оператор “Полимери” АД - Основните 
производствени мощности/единици в предприятието са изведени от експлоатация. 
Депото не е в експлоатационен режим. Преустановено е подаването/ намиването на 
карбонатен шлам и е прекратена експлоатация му от 2010 г. Не е извършена техническа 
рекултивация няма проект за закриване и рекултивация; не се провежда мониторинг и 
контрол на компонентите на околната среда. 

Депо за неопасни отпадъци “Разширение на депо за фосфогипс”, с оператор 
“Агрополихим” АД Обектът е с преустановена експлоатация. Дейностите по 
депониране на отпадъци са прекратени през м. Февруари 2013 г., след въвеждане в 
експлоатация на новото депо за фосфогипс в местност “Дренака”. Не е извършена 
техническа и биологична рекултивация. 

Депо за утайки от ПСОВ Добрич, с оператор “ВиК - Добрич” ЕООД е с прекратена 
експлоатация.  

Депо за строителни и производствени отпадъци, местност “Маркузана”, с. Падина, 
собственик община Девня е с прекратена експлоатация  

Болнични отпадъци - Третирането на отпадъците, обект на специални изисквания, с 
оглед предотвратяване на инфекции, образувани в резултат от дейността на медицински 
заведения на контролираната от РИОСВ-Варна територия, се извършва в три 
инсталации в гр.Варна за обеззаразяване (автоклавни инсталации): МБАЛ “Света Анна 
Варна”АД, МБАЛ “Света Марина” ЕАД и МБАЛ – ВМА. Отпадъците от родилна 
помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното 
здравеопазване, които не подлежат на автоклавиране, се предават за последващо 
транспортиране и третиране на лица, които притежават необходимия документ за 
извършване на съответните дейности, извън териториалния обхват на РИОСВ-Варна. 

Биоразградими отпадъци - Генерираните биоразградими отпадъци на контролираната 
от РИОСВ – Варна територия, се оползотворяват в инсталация за компостиране 
разположена в землището на с. Езерово,община Белослав, експлоатирана от “Екоинвест 
Асетс” АД. Смесените битови отпадъци се подлагат на механично и биологично 
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третиране за получаване на МБТ фракция, с която се намаляват количествата на 
депонираните биоразградими отпадъци с цел изпълнение на изискванията на Директива 
1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци. 
Биоразградимите отпадъци се обезвреждат чрез депониране в общинските и 
регионалните депа на територията, контролирана от РИОСВ – Варна. Генерираните и 
обезводнени утайки от ПСОВ предварително се съхраняват на отредени площадки на 
територията на отделните ПСОВ. Обезводнените утайки се оползотворяват при 
биологичната рекултивация .Решението на въпросите , свързани с адекватното 
третиране на болничните и биоразградими отпадъци , косвено е свързано с опазване на 
околната среда и недопускане на екологичен и здравен риск в определените територии 
от РЗПРН. 

Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с 
отпадъците на територията на РИОСВ – Варна в т.ч. на териториите на РЗПРН 

По отношение управлението на отпадъците осъществяваният контрол се свежда до 
изпълнение на задълженията и отговорностите на лицата, извършващи дейности с 
отпадъци, в това число и органите на местното самоуправление и местната 
администрация, както следва: 

• Изпълнение на общински програми по управление на отпадъците;Спазване на 
изискванията за третиране на отпадъци и на условията по издадените разрешения и 
регистрационни документи; 

• Начисляване и контрол на заплащане на продуктови такси от лицата, пускащи на 
пазара продукти, след употребата на които се образуват МРО; 

• Контрол по отчисленията и обезпеченията за дейности по депониране на отпадъци; 

• Контрол по трансраничен превоз на отпадъци; 

• Контролирането на териториите в районите с риск за създаване на условия за 
наводнение, от съществено значение е недопускане на неконтролирано натрупване 
на отпадъци в речните легла, както и прилагане на законодателството и политиката 
в областта на управление на отпадъците въз основа на формулираните приоритети.  

Контролирани от РИОСВ Бургас (13 Общини в РЗПРН):  

• Област Бургас 11 общини: Бургас, Aйтос, Царево, Kамено, Карнобат, Mалко 
Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол и Средец. 

• Област Сливен община Котел 

• Област Варна Община Бяла  

Всичките 15 Общини на територията на РИОСВ-Бургас в т.ч и тези от РЗПРН имат 
утвърдени ПУО, изготвени в съответствие с Националната програма за управление на 
отпадъците 2009-2014 г., като част от тях са изготвили нови ПУО или са в процес на 
консултации.  

Всички общини на територията, контролирана от РИОСВ-Бургас са внесли Доклади за 
морфологичния анализ на състава и количествата на битовите отпадъци, които са 
необходими и при изготвянето на ПУО за анализ, изводи и препоръки по управление 
на отпадъците. Всички общини имат Наредба с която се определят условията и реда за 
изхвърлянето, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, вкл. 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на своя 
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територия, като част от тях все още предстои да бъдат актуализирани, за да бъдат 
съобразени с новите изисквания на ЗУО. 

Битови отпадъци 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО) - Населените места в 
Общините, контролирани от РИОСВ Бургас са 278, като Населени места с въведени 
системи за събиране и транспортиране на БО са 261 или 99,94% от общото население, 
обитаващо контролирания район. Общини със 100% обхванато население в система за 
събиране и транспортиране на БО са: Айтос, Бургас , Бяла , Камено, Карнобат , Котел, 
Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Сунгурларе и Царево. В община Малко Търново 
99,91 % от населението е обхванато от организирана система,в община Несебър 99,9% 
от населението, в община Средец 98,06 % от населението. В населените места с 
липсващи системи за събиране на отпадъци се създават условия за нерегламентирано 
натрупване на отпадъци , предимно в дерета и руслото на реките и при по интензивен 
дъжд териториите са в ситуация на риск от наводнение . 

За обезвреждане на битовите отпадъци през 2015 г. са въведени в експлоатация 
следните депа и съоръжения: регионално депо Братово-запад, претоварни станции 
Карнобат и Несебър за обезвреждане на отпадъците от регион Бургас, включващ девет 
общини – Бургас, Айтос, Карнобат, Камено, Несебър, Поморие, Руен, Сунгурларе и 
Средец и регионално депо на община Малко Търново за отпадъците от населените 
места в община Малко Търново. Въведена е и Регионална система за управление на 
отпадъците Созопол - за обезвреждане на битовите отпадъци от регион Созопол, 
включващ общини Созопол, Приморско и Царево с регионално депо Созопол. 
Отпадъците от община Котел се обезвреждат на регионално депо Омуртаг - за общини 
Омуртаг, Върбица и Котел, на територия, контролирана от РИОСВ- Шумен. С 
функционирането на тези обекти се осигурява обезвреждане на отпадъците от региони 
Бургас, Малко Търново, Созопол и община Котел в съответствие с изискванията на 
Директива 1999/31/ЕС и националното законодателство. 

За 14 общински депа за неопасни отпадъци, неотговарящи на нормативните 
изисквания през 2015 г. са издадени заповеди за преустановяване на експлоатацията 
им: депо Каменар, депо Камено, депо Средец, депо Айтос, депо Руен, депо Карнобат, 
депо Балабанчево, депо Несебър, депо Обзор, депо Малко Търново, депо Граматиково, 
депо Звездец, депо Бяла. 

Контролирането на териториите в районите с риск от наводнение (РЗПРН) за създаване 
на условия за наводнение от съществено значение е недопускане на неконтролирано 
натрупване на отпадъци в речните легла. 

През 2015 г. са рекултивирани две депа: общинско депо за неопасни отпадъци Китен в 
землището на гр.Китен, община Приморско и депо Ахтопол в землището на гр. 
Ахтопол (старото депо на общината, пътя за с. Равадиново), извършва се мониторинг 
на компонентите на околната среда по утвърден план. 

Строителни отпадъци - Третирането на строителните отпадъци все още представлява 
проблем на територията, контролирана от РИОСВ-Бургас. С въвеждането в 
експлоатация на регионални депа за неопасни отпадъци Братово и Малко Търново, 
както и ПСО-Несебър и Карнобат, където са предвидени съоръжения за третиране на 
строителни отпадъци се очаква в голяма степен да се реши проблемът. За решаване на 
проблема ще допринесе и по – ефективното използване на инсталациите за третиране 
на отпадъци, собственост на „Торкрет" ЕООД, „Евробилд" ЕООД, „Коп Строй" ЕООД 
„Ростер" ЕООД и „Андезит" АД, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Все още в 
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експлоатация са депото за инертни отпадъци Царево и площадката за строителни 
отпадъци Бургас. В рамките на проекта за рекултивация на стара кариера в местността 
„Узунджата” постъпват строителните отпадъци от община Приморско. 

Текущо състояние на управлението на масово разпространени отпадъци:  

Отпадъци от опаковки и полимерни торбички- В Общините Бургас, Несебър, Айтос, 
Карнобат, Сунгурларе, Поморие, Камено и Бяла са изградени системи за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки, както и в община Котел. В Общините Руен и Малко 
Търново,Средец, Созопол, Приморско и Царево все още не са въведени системи за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), Излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), Излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС) - Всичките 15 бр. общини имат сключени договори с 
Организации по оползотворяване на посочените видове отпадъци или с лица 
притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти - В общинските наредби по 
управление на отпадъците е конкретизиран начина за предаването на отработени масла 
и отпадъчни нефтопродукти от граждани и фирми на територията на дадената община, 
а някои от Общините са сключили договори с организации по оползотворяване на 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Тези видове отпадъци при недобър 
системен контрол и ефективно управление са един от замърсителите на околната среда 
и създават сериозен риск за замърсяване на почви и води в РЗПРН . 

Излезли от употреба гуми- (ИУГ)- Всичките 15 бр. общини имат сключени договори с 
Организации по оползотворяване на ИУГ или с лица притежаващи документ по чл. 35 
от ЗУО.  

Решаването на проблема за безконтролното натрупване в дерета и бреговете на реките 
отпадъци от ИУГ и ИУМПС допринася за намаляване на рисковете от подприщване на 
определени участъци в дерета и реки и увеличаване на рисковете за наводняване на 
участъци от прилежащите им терени предимно в територии от РЗПРН. 

Производствени и опасни отпадъци - На територията на дружествата, контролирани от 
РИОСВ-Бургас, генерираните опасни и производствени отпадъци се събират разделно 
на обособени и обозначени площадки или закрити складове, в подходящи съдове.  

Строгият контрол и ефективното управление на опасните отпадъци са гаранция за 
свеждане до минимум риска от замърсяване на околната среда и създаване на 
екологичен и здравен риск в РЗПРН при наводнения. 

Болнични отпадъци- През 2015 г. продължава работата по привеждане в съответствие с 
нормативните изисквания третирането на болничните отпадъци. Констатирано е, че се 
спазват изискванията по разделно събиране и съхраняване на опасните болнични 
отпадъци, предаването им за последващо третиране въз основа на договор само на 
фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци.. Екологосъобразното 
управление на болничните отпадъците е постигнато, чрез прекратяване на незаконното 
им приемане, доставка и обработка. 

Утайки от ПСОВ- Оползотворяването и обезвреждането на утайките ПСОВ Поморие, 
ПСОВ Равда, ПСОВ Елените, ПСОВ Обзор – Бяла, ПСОВ Люляково и ПСОВ Средец 
си остава все още проблем и трябва да се търси тяхното използване в земеделието и за 
рекултивация на нарушени терени. 
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Съоръжения за третиране на отпадъците- В РИОСВ Бургас се провежда ефективен 
контрол и върху различните съоръжения /инсталациите за третиране на отпадъци и 
площадките на които са разположени. Предварителното третиране на отпадъци в 
ефективни съоръжения и строгия контрол за дейността им при спазване на поставените 
условия в разрешителните са предпоставка за намаляване количеството на 
генерираните отпадъци, а в някои от тях се извършва и обезвреждане, което е гаранция 
за минимизиране негативното им въздействие върху околната среда.  

Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с 
отпадъците на територията на РИОСВ Бургас - През отчетната 2015 г. на 
територията, контролирана от РИОСВ-Бургас по отношение екологосъобразното 
управление на отпадъците са постигнати следните положителни резултати: 

• Преустановена е експлоатацията на Депата за неопасни отпадъци, неотговарящи на 
нормативните изисквания: Малко Търново, Звездец, Граматиково, Несебър, 
Обзор,Поморие, Средец, Карнобат, Айтос, Камено, Сунгурларе, Руен, Бургас; 

• Въведени са в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци Братово – 
Запад и Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци Малко Търново; 

• Въведени в експлоатация са Претоварните станции за отпадъци Карнобат и 
Несебър; 

• Намаляване и ограничаване на нерегламентираните замърсявания в населените 
места и извън тях; 

• Почистване на речните легла и прилежащите им територии от отпадъци; 

• Поддържане чистотата на републиканската и общинска пътна мрежи; 

• Изготвяне на Доклади за морфологичния анализ на състава и количествата на 
битовите отпадъци като етап от подготовката за третиране на биоотпадъците; 

• Организиране на 2 бр. площадки за събиране на отпадъци от населението от общо 4 
бр.задължени общини- гр. Бургас-3 бр. мобилни центъра и екопарк в гр. Карнобат; 

• Предприети действия от страна на общините за въвеждане на ефективни системи за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) и разделно събиране на битови 
отпадъци (РСБО); 

• Управление на отпадъците от лечебни и здравни заведения; 

• Спазване на поставените условия в издадените документи за извършване на 
дейности по третиране и транспортиране на отпадъци. 

 

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъците на територията, 

контролирана от РИОСВ-Бургас могат да бъдат обобщени в следните насоки: 

• Все още регионалните системи не функционират достатъчно ефективно поради 
редица проблеми: липса на финансова обезпеченост на част от общините за 
създаване на оптимална организация по събиране и извозване на отпадъците до 
ПСО или до регионалното депо, стари и нискоефективни транспортни средства за 
извозване на отпадъците на далечни разстояния, недостатъчен капацитет на 
приемните съоръжения, доизграждане на Депо Малко Търново. 

• Третирането на битовите отпадъци, генерирани от населението на община Бяла. 
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• Все още не са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
системи за разделно събиране на битови отпадъци (РСБО) най-малко за следните 
отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло във всички 
общини, задължени за това съгласно действащата нормативна уредба. 

• Въпреки, че почти всички населени места са обхванати в системи за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци (99,88%), продължава да се 
констатира изхвърляне на битови и строителни отпадъци на неразрешени за това 
места. 

• Проблем е третирането на утайките от ПСОВ. Недостатъчен е интереса по 
отношение тяхното използване в земеделието и за рекултивация на нарушени 
терени.  

• Третирането на строителните отпадъци също все още е проблем за региона, 
контролиран от РИОСВ-Бургас. С нововъведените регионални системи за 
управление на отпадъците би трябвало този проблем да намери решение. 

• Нерекултивираните общински депа за неопасни отпадъци, спрени от експлоатация 
след изграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалните депа за неопасни 
отпадъци, са високорисков замърсител за региона. 

• Невъведени системи за разделно събиране на биоразградимите отпадъци и липса на 
достатъчно съоръжения за третирането им. 

 

Контролирани от РИОСВ Шумен 7 общини в РЗПРН: 

• Област Шумен 6 общини: Шумен, Kаспичан, Върбица, Смядово, Нови Пазар и 
Велики Преслав. 

• Област Търговище – Община Търговище  

През 2015 г.част от общините са изготвили Програми за управление на отпадъците за 
територията на съответната община , а останалите общини са в процес на разработване 
на програми по чл. 52 от ЗУО. През 2015 година всички общини на територията на 
РИОСВ- Шумен са изготвили и са приели от общински съвет Наредби, с които 
определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни и битови отпадъци, масово 
разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно законовите 
изисквания 

Битови отпадъци - Общините на територията на РИОСВ Шумен са включени в 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване към три регионални депа за неопасни 
отпадъци.  

• Регионално депо Шумен – на регионалното депо е изградена трета клетка, която е 
окончателно завършена към края на 2012 г. Депото има входящ контрол с 
електронна везна. В експлоатация е от месец октомври 2006 година. Приема 
отпадъците от общините Шумен, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, 
Хитрино, Венец и Каолиново,  

• Регионално депо Търговище- за общините Търговище и Попово. Инсталацията е в 
експлоатация от 1996 г. Оставащият свободен обем ще бъде изчерпан до края на 
2017 г.  
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• Регионално депо Омуртаг – за общините Омуртаг, Върбица и Котел.  

• Депо на Община Антоново - за общините Омуртаг, Котел и Върбица до 2014 г. 
Предстои закриване и рекултивация. 

Всички населени места на 15-те общини на територията на РИОСВ Шумен в т.ч. седем 
общините в РЗПРН са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване, 
(дейността се извършва от лица притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО). - 100 % е 
обхванато населението, важна предпоставка за прекратяване ползването и 
възстановяването на нерегламентираните сметища.  

Четири общини с населени места над 10 000 жители са осигурили площадки за 
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. През 2015 г. се извърши 
рекултивация на закрити общински депа ( в с. Каспичан, общ. Каспичан, общинското 
депо за ТБО в землището на гр. Велики Преслав и общинското депо за БО в землището 
на гр. Върбица). През 2015 г. са почистени 56 броя локални замърсявания в териториите 
на населените места. 

Отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци - До 2015 г. в системата за 
събиране и третиране на отпадъци от опаковки са включени 11 общини от територията 
на РИОСВ Шумен. Задълженията на общините относно организиране на дейности по 
разделно събиране на НУБА се изпълнява. Системата за разделно събиране на ИУЕЕО 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминисцентни 
лампи и други лампи, съдържащи живак е въведена в по-голямата част от общините . 

На територията на инспекцията действат сепариращи инсталации за отпадъците от 
системите за разделно събиране от опаковки на територията на общините Шумен, Нови 
пазар, Каспичан, Каолиново, Хитрино, Венец, Никола Козлево, Велики Преслав, 
Смядово, Тервел и Лозница Търговище.  

Строителни отпадъци - Четири дружества на територията на РИОСВ Шумен, 
притежаващи документ по чл. 35 от Закона управление на отпадъците, извършват 
дейност по оползотворяване на строителни отпадъци. Към момента на територията на 
РИОСВ – Шумен няма действащи депа за строителни отпадъци. Основна практика е 
строителните отпадъци да се използват за рекултивация на нарушени терени или за 
подравняване на терена и запръстяване на работния участък от депата.  

Производствени и опасни отпадъци.  

- Съоръжения за третиране на отпадъци - Извършват се проверки за начина на 
съхранение на производствени отпадъци в съответствие с изискванията на 
законодателството и проверки на съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на опасни и производствени отпадъци. 

Извършени са и планови проверки на складове за съхранение на негодни за употреба и 
залежали препарати за растителна защита във връзка с управление на отпадъците и 
опазване на почвите. 

Болнични отпадъци: Във връзка с осъществения контрол по Наредба 1 то 09. 02. 2015 г. 
за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията 
на лечебните и здравните заведения (ДВ. бр. 13 от 17. 02. 2015 г.) се извършват 
проверки и контрол на лица, генериращи отпадъци от хуманната медицина, както и 
извършващи дейности с такива отпадъци.  
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Контролирани от РИОСВ Стара Загора 2 общини в РЗПРН: 

• Област Сливен - Община Сливен 

• Област Ямбол - Община Стралджа  

Двадесетте общини в обхвата на РИОСВ – Стара Загора включително и двете общини в 
РЗПРН имат приети общински програми за управление на дейностите с отпадъци.  

Битови отпадъци - В 14 общини в региона има въведени системи за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки.  

В 19 общини от региона на инспекцията има въведено организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване в градовете и повечето села на общините, като на 100 % са обхванати и 
общините Сливен и Стралджа. 

Депа с преустановена експлоатация - През 2015 г. са закрити и рекултивирани 4 
общински депа за неопасни отпадъци в териториалния обхват на инспекцията в т.ч. 
Общини Стралджа и Сливен.  

Въведен в експлоатация е „Регионалният център за управление на отпадъците регион 
Ямбол”, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. 

Строителни отпадъци - На територията на РИОСВ-Стара Загора функционира едно 
депо за строителни отпадъци, обслужващо населените места в община Казанлък. В 
останалите общини строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите, а 
изкопните земни маси се използват за запръстяване на депата за неопасни отпадъци.  

Масово разпространени отпадъци- За общините Сливен и Стралджа - 100 % гр.Сливен 
и от гр. Стралджа са обхванати от системите за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, негодни за употреба батерии, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак и излезли от 
употреба МПС и акумулатори. 

В 13 общини от региона на инспекцията има въведена система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки в градовете и повечето села на общините, като на 100 % са 
обхванати: Стара Загора, Ямбол, Павел баня, Мъглиж, Нова Загора, Чирпан, Казанлък, 
Сливен, Стралджа, Елхово, Раднево, Тунджа и Болярово.  

Производствени и опасни отпадъци - От извършените проверки по обектите в региона 
се констатира подобряване на организацията по събиране и транспортиране, разделяне 
и съхраняване на видовете отпадъци. Все повече площадки се разкриват като пунктове 
за събиране на неопасни отпадъци и най-често за различни видове опаковки, които 
периодично се предават за последваща обработка.  

Екологосъобразното обезвреждане на отпадъците най-често се извършва, чрез 
депонирането им на съществуващите депа за неопасни отпадъци. Отпадъците, които 
могат да се рециклират или оползотворяват се събират, съхраняват и предават на фирми 
за последващата им обработка.  

Съоръжения за третиране на отпадъци - На територията на инспекцията има 3 
инсталации за регенерат на гуми (две в Стара Загора и една в Ямбол), една- за смилане 
с негодни за употреба гуми в Стара Загора, 7 - за преработка на пластмаси в градовете 
Гурково, Казанлък, Нова Загора, Сливен и Ямбол (3броя), 11 леярни за топене на 
метални отпадъци, 3 сепариращи инсталации в градовете Стара Загора, Ямбол и 
Казанлък, 2 инсталации за производство на топлинна енергия от анаеробна 
ферментация на растителни и животински субстанции в градовете Нова Загора и 
Ямбол. Част от отделения гипс от сяроочистващите инсталации /СОИ/ на 
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топлоелектрическите централи в региона се оползотворява в инсталации за 
производство на гипсови изделия- една край с. Медникарово, община Гълъбово и една 
до с. Ковачево, община Раднево.  

Образуваните утайки от дейността на ГПСОВ основно се съхраняват на изсушителни 
полета до предаването им за оползотворяване или обезвреждане на депа за отпадъци. 
Все още се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита, които няма 
къде да се обезвреждат и са потенциален риск за замърсяване на околната среда. 
Същите са безстопанствени и са необходими средства за тяхното обезопасяване или 
обезвреждане.  

Болнични отпадъци: Всички здравни заведения съхраняват в затворени складове или 
хладилни камери опасните болнични отпадъци до предаването им на лицензирани 
фирми за транспортиране и/или обезвреждане.  

Положителни констатации:  

• разширена е системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините;  

• увеличен е броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и 
оползотворяване - метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и 
стъклени опаковки;  

• подобрена е отчетността за дейностите с отпадъци, водят се отчетни книги, 
идентификационни документи на предадените опасните отпадъци за последващо 
третиране или обезвреждане;  

Проблеми:  

• Няма съоръжения за обезвреждане на някои видове опасни отпадъци или крайното 
им депониране на територията, на която се генерират и най-често те се изнасят за 
третиране извън страната.  

• Има изоставане в сроковете на изграждането на Регионални съоръжения за 
неопасни отпадъци за региони: Стара Загора и Ямбол.  

• Все още има наличие на нерегламентирани сметища.  

• Създават се проблеми в докладването, обработката и анализа на информацията за 
управлението на отпадъците. Твърде усложнена е системата от годишни отчети, 
която създава условия за грешки от различно естество, която е основа за анализ на 
състоянието по управлението на отпадъците.  

• Не всички общини са въвели системи за управление на специфични потоци 
отпадъци в съответствие в изискванията на националното законодателство - НУБА, 
ИУМПС, отработени масла, биоотпадъци от поддържане на обществени площи, 
паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, 
производствени, стопански и административни сгради.  

• Липсата на депа за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на 
строителни отпадъци от граждани и фирми, формиране на нерегламентирани 
сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсяване 
на зелените площи в самите населени места.  
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5.10 Опасни вещества 

Тъй като рискът от големи аварии и/или инциденти в ПСВРП/ПСНРП е свързан, освен 
с производствена грешка, но и с природни бедствия, като наводнения, земетресения и 
други, то е необходимо да се оцени наличието на предприятия с ПСВРП/ПСНРП в 
територалния обхват на Черноморски район за басейново управление от гледна точка 
на уязвимост от наводнения, което би могло да е причина за възникване на голяма 
авария в ПСНРП/ПСВРП и при необходимост да се предвидят мерки за намаляване на 
риска от наводнение, в т.ч. една от целите при управление на риска от наводнения, 
респективно целите на ПУРН, следва да е насочена към намаляване на 
неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда. Постигането на 
тази цел би довело да намаляване на вероятността от възникване на голяма авария в 
ПСНРП/ПСВРП, причинена от наводнения. 

Основната цел на контролната дейност на експертите от направление „Опасни химични 
вещества” към РИОСВ – Варна, РИОСВ Бургас, РИОСВ Шумен, РИОСВ Стара Загора 
е да ограничава и предотвратява риска за човека и околната среда от въздействието на 
всички химични вещества, класифицирани, като опасни по смисъла на екологичното 
законодателство, които се съхраняват, произвеждат и употребяват, за да се гарантира 
недопускане на екологичен риск за околната среда и здравен риск за населението в т.ч. 
и в РЗПРН от наводнение  и недопускане създаване на условия за екологичен и здравен 
риск. 

Контролът на всички опасни химични вещества се осъществява на база общоприетото 
европейско законодателство, което е транспонирано в българското. В основата на 
прилагането в Европейския съюз на съвременното законодателство в областта на 
химичните вещества в полза на здравето на човека и околната среда е Европейската 
агенция по химикали (ECHA). Нейната цел е повишаване качеството на живот, като 
гарантира безопасна употреба на химикалите в Европа. Чрез законодателството на 
Европейския съюз в областта на химичните вещества агенцията разполага с обширна 
база данни, която съдържа информация относно химичните вещества, използвани в 
Европа. С по – доброто идентифициране на опасностите от химикалите, би могло 
допълнително да се понижат рисковете и да се допринесе за безопасната им употреба.  

Управлението на химични вещества и смеси има за цел постигане на високо ниво на 
защита на човешкото здраве и околната среда посредством засилване ролята и 
отговорността на индустрията, осигуряване на безопасната им употреба в условията на 
свободно движение на химикалите на вътрешния Европейски пазар и предотвратяване 
на последствията от евентуални промишлени аварии. 
Прилагането и спазването на законодателството в областта на химикалите е гаранция за 
постигане на: 

• съответствие с основните цели на националната политика по опазване на 
околната среда; 

• намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда; 
• свободно движение на стоки и сигурност за потребителя. 

Извършването на контролна дейност по прилагане на Глава седма, Раздел І от Закона за 
опазване на околната среда през 2015 г.е свързано с контрол по изпълнението на 
условията, определени в разрешителните по чл.104, ал.1 от ЗООС, както и контрол по 
прилагането, и спазването на системите за управление на мерките за безопасност, 
определени в ДППГА, с цел предотвратяване на големи аварии. Контролът се извършва 
чрез съвместни проверки с представители на РИОСВ, регионалните структури на 
РД“Пожарна безопасност и защита на населението”, ГД “Инспекция по труда“ и 
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упълномощени представители на кметовете на общините, на чиито територии се 
намират СЕВЕЗО обекти. 
 

Химикали и управление на риска от големи аварии. Опасни химични вещества 

Кратко описание на състоянието в областта на управлението на химикалите  

Дейността по опасни химични вещества и управление на риска е свързана с прилагане 
изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
смеси, и глава седма, раздел І на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). По 
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси:  

• осъществяване на контрол на обекти по прилагането на Регламент (ЕО) № 
1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH); 

• осъществяване на контрол на обекти по прилагането на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества 
и смеси (CLP); 

• осъществяване на контрол на обекти по прилагането на Регламент (ЕО) № 
648/2004 относно детергентите; 

• осъществяване на контрол на обекти по прилагането на Регламент (ЕО) № 
850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ); 

• осъществяване на контрол на обекти по прилагането на Наредбата за реда и 
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

Провеждането на контролна дейност по прилагане на глава седма, раздел І от Закона за 
опазване на околната среда през 2015 г. е свързано с контрол по изпълнението на 
условията, определени в разрешителните на обектите с висок рисков потенциал и 
контрол по спазването на Системите за управление на мерките за безопасност, 
определени в Докладите за политиките за предотвратяване на големи аварии, на 
обектите с нисък рисков потенциал. 

Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола през 
годината, съгласно различните нормативни актове 
През 2015 г. основните приоритети при извършване на контролната дейност по 
химикали и управление на риска от големи аварии са: 

• Прилагане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH): 

• Контрол на производители и вносители за регистрация на химични вещества в 
самостоятелен вид и в състава на смеси, съгласно регламента; 

• Контрол на производители, вносители и потребители по веригата за наличие на 
информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени съгласно изискванията 
на Регламент (ЕС) № 453/2010. Обмен на информация за вещества и 
предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за химичните 
вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно REACH. 

• Прилагане на Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP): 

• Контрол по изпълнението на изискванията за нотифициране на Европейската 
Агенция по химикали за класификацията и етикетирането на пуснатите на 
пазара опасни химични вещества в самостоятелен вид и в състава на смеси. 

• Прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите: 
• Контрол на производителите по отношение на биоразградимостта на ПАВ в 

детергентите. 
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• Прилагане на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 
вещества и смеси: 

• Контрол за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси 
в складовете, както и организацията за съвместното им съхранение. 

• Прилагане на глава седма, раздел І „Контрол на опасностите от големи аварии” 
от ЗООС: 

• Контрол по спазването на Системите за управление на мерките за безопасност, 
определени в Докладите за политиките за предотвратяване на големи аварии, на 
обектите с нисък рисков потенциал. 

• Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни на обектите с висок 
рисков потенциал. 

 Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за 

управление на риска от големи аварии). 

• Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) – извършват се 
проверки на обекти  по Регламент (ЕО) № 1907/2006 и се дават  предписания, 
основно за изискване от доставчиците на актуални информациони листове за 
безопасност (ИЛБ), както и Указания  за провеждане на контролна дейност по 
прилагането на Регламент REACH. 

• Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (CLP) – извършват се проверки относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси на 
производители и/или вносители на химикали относно изпълнението на 
изискванията за нотифициране на Европейската агенция по химикали (ECHA) за 
класификацията и етикетирането на пуснатите на пазара опасни вещества в 
самостоятелен вид и в състава на смеси. При проверките се установява 
задължените лица спазват ли изискванията на Регламента. 

• Регламент №648/2004 относно детергентите извършват се проверки на . 
дружества, които произвеждат почистващи и измиващи смеси (детергенти) по 
отношение на биоразградимост на ПАВ, в съответствие с Ръководството за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно  детергентите.  

 

С цел предотвратяването на големи аварии с опасни химични вещества и 

ограничаването на последствията от тях за живота, здравето на хората и околната 

среда предприятия, в които се съхраняват и/или употребяват химични вещества, са 

длъжни да го класифицират, като „Предприятие с нисък рисков потенциал” или 

„Предприятие с високо рисков потенциал”.. 

 
Основно изискване към оператора на предприятие и/или съоръжение, попадащо в 
обхвата на Глава 7, раздел І на ЗООС е да предприеме всички необходими превантивни 
мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях 
за човека и околната среда и да ги докаже пред компетентните органи.  
На практика това се постига чрез въвеждането на разрешителен режим за обекти с 
висок рисков потенциал и на гарантираното високо ниво нa прилагането на СУМБ 
(Система за управление на мерките за безопасност) за обектите с нисък потенциал. При 
издаването на разрешителното и при оценката на ДПГА(Доклад за политиката за 
предотвратяване на големи аварии) се отчита и мнението на засегнатата общественост и 
на компетентните органи.  
ЗООС Чл. 104. (Отм., нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) Мерките за 
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за 
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човешкото здраве и околната среда се отчитат при: 

1. устройственото планиране на територията, и 

2. планирането на защитата на населението и околната среда. 

(2) При устройственото планиране на територията се осъществява контрол на: 

1. разположението на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков 
потенциал; 

2. изменения в предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; 

3. планирането на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища, 
жилищни райони, обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи 
предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където 
разполагането или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите 
или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. 

При предлагане на ИП за изграждане на предприятия с висок или нисък рисков 
потенциал; в обхвата на гл.7, раздел I на ЗООС, е необходимо операторът на 
предприятието да извърши оценка на въздействието, която включва: вид и количество 
на опасните вещества по прил.3 на ЗООС, капацитет на съоръженията за съхранение, 
риск от големи аварии и планирани мерки и средства за предотвратяване и т.н. и да се 
стартира.процедура, в която да се предвидят зони за безопасни разстояния по смисъла 
на чл. 104. ал. .2. т, 3 от ЗООС, но в предмета и целите на настоящата ЕО не се налага 
да се прилага тази процедура.  
 

По-долу са дадени данни за действащите на територията, контролирана от 

съоветните РИОСВ в рамките на БДЧР предприятия/съоръжения с нисък и висок 

рисков потенциал 

 

РИОСВ Варна  

При осъщественият контрол на предприятията с висок и нисък рисков потенциал през 
2015 г. е  установено следното: 

• Операторите са идентифицирали вероятните случаи на аварийни ситуации 
свързани със съхранението и употребата на опасните вещества на тяхната 
територия; 

• В предприятията са въведени и се прилагат Системи за управление на мерките за 
безопасност; 

• Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на 
големи аварии с опасни вещества 

• Съгласно ЗИД на ЗООС, контролът по изпълнение на условията в издадените 
разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС за обекти с висок рисков потенциал и на 
прилагането на ДППГА на обекти с нисък рисков потенциал се извършва чрез 
съвместни проверки от определени със заповед на Министъра на околната среда 
и водите комисии, съставени от представители на териториалните и 
регионалните структури на:  

• Министерството на околната среда и водите;  
• Министерството на вътрешните работи;  

• Оправомощени представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда“;  

• Оправомощени представители на кметовете на общините  
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• Във връзка с § 28 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
опазване на околната среда /ЗООС/ (изм. и доп. ДВ, бр.62/14.08.2015г.), са 
уведомени всички оператори с висок и нисък рисков потенциал, на територията 
на РИОСВ Шумен, че Графикът за подаване на актуализирани уведомления за 
класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, Доклад за политиката за 
предотвратяване на големи аварии ( ДППГА), Доклад за безопасност (ДБ) и 
Авариен план (АП) е публикуван на интернет страницата на МОСВ, раздел 
„Превантивна дейност“, „Химични вещества“, „Севезо“, „Актуално“.  

• Във връзка с планирането на контролната дейност на РИОСВ за предприятия 
и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал 
съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС (СЕВЕЗО обекти) и в съответствие с чл. 157а, ал. 
11 от ЗООС, и предоставените от МОСВ насоки и критерии е извършена 
системна оценка на опасностите в СЕВЕЗО обектите на територията на РИОСВ 
Шумен, за всеки един СЕВЕЗО обект са отчетени отделните критерии и 
индикатори, които определят крайната оценка за предприятието и го 
категоризират като степен на опасност (висока, средна, ниска). Изготвената 
оценка за всеки един от СЕВЕЗО обектите е приложена към досието на обекта.  

• През 2015 г. е извършен контрол по спазването на условията в разрешителните 
по глава VІІ, раздел І на ЗООС за изпълняване на превантивните и управленски 
мерки от страна на операторите за предотвратяването на големи аварии При 
проверките е установено, че документите, подадени от операторите, са в 
съответствие с описаните в уведомленията по чл. 103 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС).  

 
Във връзка с разработването на ПУРБ и ПУРН на ЧРБУ е представена информация от 
РИОСВ Варна за предприятия с нисък и висок рисков потенциал по смисъла на раздел I 
от ЗООС за 2016 г. с писмо с изх. № 24-00-3671/4/ 05.08.2016г., включващо следните 3 
предприятия: 

• С нисък рисков потенциал: Летище- Варна, гр.Варна с оператор „Фрапорт 
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр. Варна и „Поддържане чистотата на 
морските води” АД гр. Варна ЮПЗ, терминал за базови масла 

• С висок  рисков потенциал: Петролна база – Варна, гр. Варна с оператор 
„Варна Сторидж” ЕООД гр. Ловеч 
 

В Приложената Таблица 5.10-1.  са изписани предприятията с нисък и висок рисков 
потенциал на територията на РИОСВ Варна, както е дадено местоположението им, 
дейността, рисковия потенциал, географските им  координати и зони на поражения. 

 
 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 121 

Таблица 5.10-1. Предприятия с нисък и висок рисков потенциал в РИОСВ Варна 

 
№ Предприятие 

Местоположение  

Дейност Рисков 

потенциал  

Географски 

координати  

Зони на поражения  

1 Летище- Варна, гр.Варна с 
оператор „Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД, гр. 

Варна; 

Експлоатация,поддърж
ане,развитие и 
разширяване на 
гражданско летище за 
обществено ползване 
Варна  

нисък N    430 13/ 55// 

Е     270 49/ 31// 

Съгласно Доклад за политика за предотвратяване 
на големи аварии от 2016 г.  
При експлозия в резервоар за реактивно гориво с 
капацитет 3000 м3 с определени - радиус на зоната 
на 100% смъртност  и - радиус на зоната на 
наранявания  

2 Петролна база – Варна, 

гр. Варна с оператор 
„Варна Сторидж” ЕООД 

гр. Ловеч 

Приемане, съхранение 
и експедиция на 
нефтопродукти  

висок N    430 11/ 20,25// 

Е  270 54/ 25,50// 
Съгласно Доклад за безопасност от 2007 г. 
Разлив на 4500 м3 бензин: 

- облак от бензинови пари с радиус 625 м.  

- облак от бензинови пари с радиус 261 м.   

3 „Поддържане чистотата на 
морските води” АД гр. 

Варна ЮПЗ, терминал за 
базови масла. 

Обработка и 
съхранение на 
генерални товари, 

контейнери,нефтоналив
ни (газьол и базови 

масла) и насипни 

товари, в т.ч.азотни 
торове) 

нисък N    430 11/ 125//  
Е     270 54/ 269// 

 

Съгласно Доклад за политика за предотвратяване 
на големи аварии от 2016 г.  
При пожар в локва от дизелово гориво, радиусът на 
поражение е 11,7 м.  

Радиус на зоната на въздействие при взрив – 200 м. 

При разлив на дизелово гориво от резервоар, 

парите на течността ще достигнат 365 м. 
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РИОСВ Бургас  

Извършен е контрол през 2015 г.по спазването на условията в разрешителните по глава 
VІІ, раздел І на ЗООС за изпълняване на превантивните и управленски мерки от страна 
на операторите за предотвратяването на големи аварии. При проверките е установено, 
че документите, подадени от операторите, са в съответствие с описаните в 
уведомленията по чл. 103 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  
 
Представена е информация от РИОСВ Бургас за предприятия/съоръжения с нисък и 
висок рисков потенциал на територията на РИОСВ Бургас и координати на 
пространствени зони/граници на сериозни поражения, извън територията на тези 
предприятия, които могат да възникнат в случай на авария или инцидент при работа с 
опасни вещества по Приложение № 3 от ЗООС с писмо с изх. № ПД-980(5) / 
26.07.2016г., включваща 13 броя предприятия:  

• С нисък рисков потенциал 5 бр.: “ВиК” ЕАД Пречиствателна станция за питейни 

води Камчия с. Прилеп община Сунгурларе,“Теком ” АД Производствена  база м.с. 
Черно море, община Бургас, Топливо” АД Пълначен завод за пропан бутан територия 
на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Фрапорт Туин Стар  Еърпорт Менижмънт” АД 

Летище. Бургас и “Топлофикация Бургас” ЕАД.  

• С висок рисков потенциал 8 бр.: “Лукойл Нефтохим Бургас” АД – основна 
площадка, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД –Нефтен терминал “Росенец”, “Лукойл 
България” ООД – пластментно-снабдителна база Карнобат, “Андезит” ООД – Склад за 
взривни материали кв. Горно Езерово гр. Бургас, “Нафтекс Петрол” ЕООД Петролна 
база гр. Бургас, “ЕМКО” ЕООД Складова база за готова продукция, боеприпаси и 
взривни вещества, площадка Карнобат база гр. Бургас, “БМФ Порт Бургас” ЕАД 
Буферен склад за течни горива- пристанищен терминал “Изток-2”  и “Алси ” ЕООД 

Складова база за съхранение на пропан бутан и дизелово гориво гр. Бургас. 
В Приложената Таблица 5.10-2 са изписани предприятията с нисък и висок рисков 
потенциал на територията на РИОСВ Бургас, както е дадено местоположението им, 
дейността, рисковия потенциал, географските им  координати и зони на поражения. 
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Таблица №5.10-2. Предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал в РИОСВ Бургас 
 

№ Предприятие/съоръжение  Рисков 
потенциал 

Географски 

координати  

Пространствени зони/ граници на  на сериозни 

поражения извън територията на 

предприятията.поражения  

1 “Лукойл Нефтохим Бургас” АД – 
основна площадка  

висок N    420 32/ 44,72// 

  Е     270 21/ 04,90// 
Съгласно представения Доклад за безопасност /ДБ 
граници на сериозни поражения не излизат извън 
рамките на производствената площадка.  

2 “Лукойл Нефтохим Бургас” АД –
Нефтен терминал «Росенец» 

висок N    420 26/ 45,60// 

  Е     270 32/ 08,75// 
Съгласно представения Доклад за безопасност /ДБ 
граници на сериозни поражения не излизат извън 
рамките на производствената площадка. 

3 “Лукойл България” ООД – 
пластментно-снабдителна база 

Карнобат  

висок N 420 39/ 48,96// 

  Е 260 57/ 11,52// 
В представения ДБ границите на сериозни 
поражения са с диаметър 422 м. от точката на 
въздействие и излиза извън границите на 
площадката 

4 “Андезит” ООД – Склад за взривни 
материали кв. Горно Езерово гр. Бургас  

висок N    420 28/ 23// 

Е     270 23/ 23// 
В представения ДБ границите на сериозни 
поражения са с радиус 863 м. от точката на 
въздействие и излиза извън рамкитена площадката 

5.  “Нафтекс Петрол” ЕООД Петролна 
база гр. Бургас  

висок N    420 29/ 36,29// 

Е     270 27/ 2,98// 
Предприятието не работи, базата е запечатана от 
РИОСВ-Бургас В ход е процедура в МОСВ по 
отмяна на разрешителното за висок рисков 
потенциал. 

6  “ЕМКО” ЕООД Складова база за 
готова продукция, боеприпаси и 

взривни вещества, площадка Карнобат 
база гр. Бургас 

висок N    420 38/ 25,22// 

Е    270 03/ 08,49// 
До настоящия момент ДБ, не е постъпила в РИОСВ 
Бургас  

7 “БМФ Порт Бургас ” ЕАД Буферен 
склад за течни горива- пристанищен 

терминал “Изток-2” 

висок N    420 28/ 59,96// 

Е    270 28/ 21,48// 
Съгласно представения ДБ граници на сериозни 
поражения не излизат извън рамките на 
концесионната територия. 

8 “Алси ” ЕООД Складова база за 
съхранение на пропан бутан и дизелово 

гориво гр. Бургас 

висок N    420 27/ 25// 

Е     270 26/ 49// 
Предприятието не е изградено.До момента в 
РИОСВ Бургас не е постъпвал ДБ. 

9 “ВиК” ЕАД Пречиствателна станция за 
питейни води Камчия с. Прилеп 

община Сунгурларе 

Нисък N    420 53/ 22,8// 

Е    260 56/ 14,4// 
РИОСВ Бургас е потвърдил  Доклад за политиката 
за предотвратяване на големи аварии (ДППГА). 
Съгласно изготвената оценка на риска границите 
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№ Предприятие/съоръжение  Рисков 
потенциал 

Географски 

координати  

Пространствени зони/ граници на  на сериозни 

поражения извън територията на 

предприятията.поражения  

на сериозни поражения не излизат извън рамките 
на площадката 

10 “Теком ” АД Производствена  база м.с. 
Черно море, община Бургас 

Нисък N    420 36/ 27,95// 

Е    270 29/ 13,32// 
РИОСВ Бургас е потвърдил ДППГА.. Съгласно 
изготвената оценка на риска границите на сериозни 
поражения не излизат извън рамките на 
площадката 

11 “Топливо” АД Пълначен завод за 
пропан бутан територия на “Лукойл 

Нефтохим Бургас” АД 

нисък N    420 41/ 33,20// 

Е    230 19/ 22,80// 
РИОСВ Бургас е потвърдил ДППГА. Съгласно 
изготвената оценка на риска границите на сериозни 
поражения не излизат извън рамките на 
площадката 

12 “Фрапорт Туин Стар  Еърпорт 
Менижмънт” АД Летище. Бургас 

нисък N    420 33/ 58,29// 

Е    270 31/ 05,05// 
В момента е в процедура по потвърждение 
ДППГА.. Съгласно изготвената оценка на риска 
границите на сериозни поражения не излизат извън 
рамките на площадката 

13 “Топлофикация Бургас” ЕАД  нисък N    420 38/ 25,22// 

Е    270 03/ 08,49// 
В момента е в процедура по потвърждение 
ДППГА. ДППГА е върнат за изготвяне на оценка 
на тежестта на последствията и определяне 
границите на сериозни поражения. 

 

 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 125 

РИОСВ Стара Загора  

На територията, контролирана от РИОСВ – Стара Загора, обхващаща области Стара 
Загора, Сливен и Ямбол се намират 13 обекта, класифицирани като предприятия с 
висок рисков потенциал и 12 обекта - с нисък рисков потенциал. 
Извършен е контрол по спазването на условията в разрешителните по глава VІІ, раздел 
І на ЗООС за изпълняване на превантивните и управленски мерки от страна на 
операторите за предотвратяването на големи аварии. При проверките е установено, че 
документите, подадени от операторите, са в съответствие с описаните в уведомленията 
по чл. 103 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  
В територията на БДЧР, контролирана от  РИОСВ Стара Загора (която е много малка), няма 
определени РЗПРН и не попадат предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков 
потенциал. 
 

РИОСВ-Шумен  

Съгласно ЗИД на ЗООС, контролът по изпълнение на условията в издадените 
разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС за обекти с висок рисков потенциал и на 
прилагането на ДППГА на обекти с нисък рисков потенциал се извършва чрез 
съвместни проверки от определени със заповед на Министъра на околната среда и 
водите комисии, съставени от представители на териториалните и регионалните 
структури на: МОСВ,МВР, и оправомощени представители на Изпълнителна агенция 
"Главна инспекция по труда“ и на Кметовете на общините   
Извършен е контрол по спазването на условията в разрешителните по глава VІІ, раздел 
І на ЗООС за изпълняване на превантивните и управленски мерки от страна на 
операторите за предотвратяването на големи аварии. При проверките е установено, че 
документите, подадени от операторите, са в съответствие с описаните в уведомленията 
по чл. 103 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  
 
Представена е информация от РИОСВ Шумен за предприятия/съоръжения с нисък и висок 
рисков потенциал на територията на РИОСВ Бургас и координати на пространствени 

зони/граници на сериозни поражения, извън територията на тези предприятия, които могат 
да възникнат в случай на авария или инцидент при работа с опасни вещества по 
приложение № 3 от ЗООС с писмо с изх. № 4020/26.07.2016 г., включваща следните 
предприятия: 

• С нисък рисков потенциал 6 бр.: “Шишеджам Аутомотив България"ЕАД гр. 

Търговище, “ЕР ЛИКИД България” ЕОООД, гр.Търговище, ПЕТРОЛНА 

БАЗА”КАСПИЧАН” ГР. КАСПИЧАН с оператор НАФТЕКС ПЕТРОЛ”ЕООД,  ГР. ВАРНА, 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т” ЕАД, ГР.ТЪРГОВИЩЕ, “Мега груп" ЕАД, гр.Варна. 
“Крис ойл 97” ЕООД, гр. Каспичан,  

• С висок рисков потенциал 3 бр.: “Тракия глас България” ЕАД, гр.Търговище; 
“Пашебахче България” ЕАД гр. Търговище, “Максам СЕ България" ЕАД, гр. 

Габрово, площадка гр.Смядово 
В Приложената Таблица 5.10-3 са изписани предприятията с нисък и висок рисков 
потенциал на територията на РИОСВ Шумен, като е дадено местоположението им, 
дейността, рисковия потенциал, географските им  координати и зони на поражения. 
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Таблица 5.10-3. Предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал в РИОСВ Шумен 

 

№ Предприятие/съоръжение  Рисков 

потенциал  

Географски 

координати 

Пространствени зони/ граници на  на сериозни поражения 

извън територията на предприятията.поражения  

1 
“ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” ЕАД,  ГР. 

ТЪРГОВИЩЕ, кв.Въбел, Промишлена зона 
на територията на дружеството са 

разположени:„Пашебахче България“ЕАД, 

„Шишеджам Аутомотив България“ЕАД  и 

«ЕР ЛИКИД България» ЕОООД които са 
изписани по-долу 

висок N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Съгласно представения Доклад за безопасност /ДБ граници на 
сериозни поражения и наранявания се очакват в  зона на 
въздействие с формата на окръжност с радиус 480 m. с център 

мястото на възникване на голяма авария 

Резервоарите са разположени на 1000 m. от границата с кв. 

Вебел и не е възможно въздействие при голяма авария. 

2 
 „Пашебахче България“ЕАД, гр.Търговище висок N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Попада на територията на промишлената зона кв. Вебел 

 

3 
„Шишеджам Аутомотив България“ЕАД 

,гр.Търговище, 
нисък N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Попада на територията на промишлената зона кв. Вебел 

 

4 
„ЕР ЛИКИД България” ЕОООД, 

гр.Търговище Инсталация за разделяне на 
въздухa Sigma 110 LL, Търговище, Община 
Търговище, кв. „Въбел”, Индустриална 
зона, ПИ 73626.533.9. III/ 

нисък N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Съгласно представения Доклад за безопасност /ДБ граници на 
сериозни поражения не излизат извън рамките на 
производствената площадка с площ 1482 m2 

 при авария - смъртност може да се очаква на макс. на 32 m. от 
резервоара  на 0.32 hа. засегната площ 

5

.  
„МАКСАМ  СЕ БЪЛГАРИЯ”ЕАД , 
КВ.”ЧАРКОВО”, ПК.47,ГР. ГАБРОВО - 

”ПРОИЗВОДСТВО „СМЯДОВО” 

висок 43°03'153"N 

26°57' 712"E 

Производство на взривни вещества. В складовата база се 
съхраняват временно боеприпаси. Ефект на доминото при 

аварии не се очаква.  

6

  
ПЕТРОЛНА БАЗА”КАСПИЧАН” ГР. 

КАСПИЧАН с оператор НАФТЕКС 

ПЕТРОЛ”ЕООД,  ГР. ВАРНА, апортирана 
е в дъщерно дружество на НАФТЕКС 

ПЕТРОЛ”ЕООД Дружество – Петрол – 
Север ЕООД 

нисък 43°18'51.0"N 

27°10'15.8"E 

Очаква се граници на сериозни поражения да не излизат извън 

рамките на територията на площадката 

 

7 
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т” ЕАД, 

ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

нисък 43°11'54.18940

"N 

Очаква се граници на сериозни поражения да не излизат извън 

рамките на територията на площадката. 

извън РЗПРН –2.3 km от BG2_APSFR_KA_08) 
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№ Предприятие/съоръжение  Рисков 

потенциал  

Географски 

координати 

Пространствени зони/ граници на  на сериозни поражения 

извън територията на предприятията.поражения  

26°28'10.51530

"E 

 

8 
„МЕГА ГРУП”АД, ГР.ВАРНА 

ПРОИЗВОДСТВО „СМЯДОВО” 

нисък 43°03'25.53"N 

26°59' 03.20"E 

Издадено е становище за пълнотата и съответствието на 
ДППГА.  

 

9 
“Крис ойл 97“ЕООД, гр.Каспичан, нисък 43°18'14.4"N 

27°9' 44.1"E 

Изготвен е План при бетствия и аварии за адекватно реагиране, 
ограничаване и ликвидиране на последствията от възникналите 
бедствия и аварии.  Граници на сериозни поражения не се очаква 
да излизат извън рамките на територията на производствената 
площадка. 

 

 

 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 128 

 

При разработване на ПУРН в БДЧР са взети предвид наличните данни за предприятията с 
висок и нисък рисков потенциал, като те са разгледани поотделно и за всяко от тях е 
отчетено дали влиза в заливна зона при 20, 100 и 1000 годишна вероятност и са 
предписани съответни мерки за защита от наводняването им, при необходимост. В 
Таблица 5.10-4 са показани предприятията с висок и нисък рисков потенциал на 
територията на РИОСВ Бургас, РИОСВ Варна и РИОСВ Шумен, като за всяко 
предприятие са дадени освен: рисков потенциал, географски координати,  
пространствени зони/граници на сериозни поражения, извън територия на 
предприятията, също така дали попада в  РЗПРН, както и  Предвидените мерки в ПУРН 
за ЧРБУ 2016-2021г. 
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Таблица 5.10-4 Предприятия с висок и нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ Бургас,  РИОСВ Варна и  РИОСВ Шумен  

№ Предприятие/ 

съоръжение 

Рисков 

потенц
иал 

Географски 

координати 

Пространствени зони/граници на 

сериозни поражения, извън територия 

на предприятията 

В РЗПРН Предвидени мерки в ПУРН 

РИОСВ Бургас   

1. „Лукойл Нефтохим 

Бургас" АД - 

Основна площадка 

висок с.ш. 

42°32'44,72" 

и.д. 

27°21'04,90" 

Съгласно представения Доклад за 
безопасност (ДБ) граници на сериозни 

поражения не излизат извън рамките на 
производствената площадка. 

Не Да се предвиди допълнителна локална защита за всички 

потенциални източници на замърсяване с нефтопродукти - 

складово стопанство за втечнени газове (пропан 

бутан,етилен) на Нефтохим Лукойл - по индивидуални 
проекти за всеки обект. 

Актуализация на плановете за действие при аварии на 
складово стопанство за втечнени газове (пропан 

бутан,етилен) на Нефтохим Лукойл - за 1 брой план. 

Проверка на основите и устойчивостта на съоръженията на 
складово стопанство за втечнени газове (пропан 

бутан,етилен) на Нефтохим Лукойл - за 1 обект 

Изграждане на дига с дължина 500 m и височина до 4 m за 
защита на депо за отпадъци на Нефтохим „Синята лагуна“ 

при входа на кв.Меден рудник, гр. Бургас - 500 m 

изграждане. 

2. „Лукойл Нефтохим 
Бургас" АД - Нефтен 

Терминал „Росенец" 

висок с.ш. 

42°26'45,60" 

и.д. 

27°32'08,75" 

Съгласно представения ДБ граници на 
сериозни поражения не излизат извън 

рамките на производствената площадка. 

Не Възстановяване след бедствие на отводнително 
съоръжения във в.з. Росенец, кв. Крайморие, гр. Бургас 

(633796,76 лв.); 

Укрепване на свлачище в парк Росенец, обща укрепителна 
схема - 1 етап, гр. Бургас (2070480,14 лв.). 

3. „Лукойл България" 

ООД - „Пласментно-

снабдителна база 
Карнобат" 

висок с.ш. 

42°39'48,96" 

и.д. 
26°57'11,52" 

В представения ДБ границите на 
сериозни поражения са с диаметър 422 

m. от точката на въздействие и излиза 
извън рамките на площадката. 

Не  
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4. „Андезит" ООД - 

Склад за взривни 

материали, кв. Горно 

Езерово, гр.Бургас 

висок с.ш. 42°28'23" 

и.д. 27°23'23" 

В представения ДБ границите на 
сериозни поражения са с радиус 863 m. 

от точката на въздействие и излиза извън 

рамките на площадката. 

Не  

5. „Нафтекс Петрол" 
ЕООД - Петролна 
база, гр. Бургас 

висок с.ш. 
42°29'36,29" 

и.д. 

27°27'29,98" 

Предприятието не работи, базата е 
запечатана от РИОСВ-Бургас. В ход е 
процедура в МОСВ по отмяна на 
разрешителното за висок рисков 

потенциал. 

Да 

БС_07 

Актуализация на плановете за действие при аварии на по-
значими обекти-замърсители от промишлената зона на гр. 

Бургас, северно от ул.Индустриална вкл. петролна база 
„Петрол“ както и предприятията от промишлената зона в 

участъкът между ул.Индустриална и морето, също Южна 
промишлена зона вкл. КРЗ „Илия Бояджиев“ - 15 броя 

плана за 5 години 

6. „Емко" ЕООД - 

складова база за 
готова продукция, 
боеприпаси и 

взривни вещества, 
площадка Карнобат 

висок с.ш. 

42°38'25,22" 

и.д. 

27°03'08,49" 

До настоящият момент ДБ, не е 
постъпвал в РИОСВ - Бургас. 

Не  

7. „БМФ Порт Бургас“ 
ЕАД - Буферен склад 

за течни горива - 
пристанищен 

терминал „Изток - 2" 

нисък с.ш. 
42°28'59,96" 

и.д. 

27°28'21,48" 

Съгласно представения ДБ граници на 
сериозни поражения не излизат извън 

рамките на концесионната територия. 

Да 

БС_07 

Актуализация на плановете за действие при аварии на по-
значими обекти-замърсители от промишлената зона на гр. 

Бургас, северно от ул.Индустриална вкл. петролна база 
„Петрол“ както и предприятията от промишлената зона в 

участъкът между ул.Индустриална и морето, също Южна 
промишлена зона вкл. КРЗ „Илия Бояджиев“ - 15 броя 

плана за 5 години. 

8. „Алеи“ ЕООД - 
Складова база за 
съхранение на 
пропан-бутан и 

дизелово гориво, 

гр.Бургас 

висок с.ш. 42°27'25" 
и.д. 27°26'49" 

i 

Предприятието не е изградено. До 
момента в РИОСВ - Бургас не е 

постъпвал ДБ. 

Да 

БС_07 
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9. „ВиК" ЕАД - 

Пречиствателна 
станция за питейни 

води Камчия, с. 
Прилеп, общ. 

Сунгурларе 

нисък с.ш. 

42°53'22,8" 

и.д. 

26°56'14,4" 

РИОСВ - Бургас е потвърдил Доклад за 
политиката за предотвратяване на 
големи аварии (ДППГА). Съгласно 

изготвената оценка на риска границите 
на сериозни поражения не излизат извън 

рамките на площадката. 

Не  

10. „Теком"АД - 

производствена база 
м.с. Черно море, 
общ. Бургас 

нисък с.ш. 

42°36'27,95" 

и.д. 

27°29'13,32" 

РИОСВ - Бургас е потвърдил ДППГА. 

Съгласно изготвената оценка на риска 
границите на сериозни поражения не 
излизат извън рамките на площадката. 

Не 

Близо до 

СЕ_05, но не 
се залива 

 

11. „Топливо "АД - 
Пълначен завод за 
пропан - бутан, 

територия на 
„Лукойл Нефтохим 

Бургас"АД 

нисък с.ш. 42°41 
'33,20" 

и.д. 

23°19'22,80" 

РИОСВ - Бургас е потвърдил ДППГА. 
Съгласно изготвената оценка на риска 
границите на сериозни поражения не 
излизат извън рамките на площадката. 

Координатите 
не са верни и 

са извън БДЧР 

Да се предвиди допълнителна локална защита за всички 
потенциални източници на замърсяване с нефтопродукти - 

по индивидуални проекти за всеки обект. 

12. „Фрапорт Туин Стар 

Еърпорт 
Мениджмънт" АД - 

Летище Бургас 

нисък с.ш. 

42°33'58,29" 

и.д. 

27°31'05,05" 

В момента е в процедура по 

потвърждение ДППГА. Съгласно 
изготвената оценка на риска границите 
на сериозни поражения не излизат извън 

рамките на площадката. 

Не  

13 „Топлофикация 
Бургас" ЕАД 

нисък с.ш.42°31'27,5

4" 

и.д. 

27°24'21,12" 

В момента е в процедура по 

потвърждение ДППГА. ДППГА е върнат 
за изготвяне на оценка на тежестта на 

последствията и определяне на 
границите на сериозни поражения. 

Не 

В близост до 

границите на 
заливане при 
1000 години. 

БС_07 

Възстановяване след бедствие на облицована канавка на 
общински път BGS9008 в участък от Топлофикация до кв. 

"Долно Езерово". 

 

 

РИОСВ Варна   
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1 Летище Варна, гр. 

Варна с оператор 

„ФРАПОРТ ТУИН 

СТАР ЕЪРПОРТ, 
МЕНИДЖМЪНТ 

АД, гр. Варна  

нисък N-43º13'55" 

Е-27º49'31" 

Съгласно Доклад за политиката за 
предот вратяване на големи аварии от 
2016 г.: При експлозия в резервоар за 
реактивно гориво с капацитет 3000 m 3: 

-радиус на зоната на 100% смъртност - 
2837 m.; 

-радиус на зоната на нараняване - 4650 

m.. 

Не  

2 "Петролна база 
Варна", гр. Варна, 
ЮПЗ, с оператор 

„ВАРНА 

СТОРИДЖ" ЕООД, 

гр. Ловеч Приемане, 
съхранение и 

експедиция на 
нефтопродукти 

висок N - 43°11' 

20.25" 

Е - 
27º54'25.50" 

Съгласно Доклад за безопасност от 
2007г.: 

Разлив на 4500 m3 бензин: 

-облак от бензинови пари с радиус 625 

m; 

-облак от бензинови пари с опасност от 
възникване на пожар с радиус 261 m. 

Да 

БС_04 

Изграждане на дамба между базата на Трансстрой и ЮПЗ 

с дължина 0,5 km и височина до 3 m (в тила на плажа). 

 

 

3 „Поддържане 
чистотата на 

морските води" АД. 

гр. Варна, ЮПЗ 

Терминал за базови 

масла, Обработка и 
съхранение на 

генерални товари, 

контейнери, 

нефтоналивни 

(газьол и базови 

масла) и насипни 
товари, в т.ч. азотни 

торове 

нисък N - 43° 11' 

125" 

Е - 27°54'269" 

Съгласно Доклад за политиката за 
предотвратяване на големи аварии от 

2016 г.: 

При пожар и локва от дизелово гориво, 

радиусът на поражение е 11.7 m; 

Радиус на зоната на въздействие при 
взрив - 200 m; При разлив на дизелово 

гориво от резервоар, парите на течността 
ще достигнат 365 m. 

Да 

БС_04 

Изготвяне на специални планове при прилагане на 
директива "Севезо" - актуализация на плановете за 

действие при аварии на по-значими обекти-замърсители на 
Островната промишлена зона на Варна: База „Петрол“, 

ПЧМВ, КРЗ Одесос и промишлени обекти в западната част 
на островната промишлена зона на Варна - 10 броя 

планове за 5 години 

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация - да се 
предвиди допълнителна локална защита за всички 

потенциални източници на замърсяване в предприятията: 
База „Петрол“, ПЧМВ, КРЗ Одесос и промишлени обекти 

в западната част на островната промишлена зона на Варна 
(по индивидуални проекти за всеки обект) 

РИОСВ Шумен   
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1 “ТРАКИЯ ГЛАС 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД,  

ГР. ТЪРГОВИЩЕ, 

кв.Въбел, 
Промишлена зона 

 

висок N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Съгласно представения Доклад за 
безопасност /ДБ граници на сериозни 

поражения и наранявания се очакват в  

зона на въздействие с формата на 
окръжност с радиус 480 m. с център 

мястото на възникване на голяма авария 

Резервоарите са разположени на 1000 m. 

от границата с кв. Вебел и не е възможно 

въздействие при голяма авария. 

извън РЗПРН 

– 

1.76 km от 
BG2_APSFR_

KA_08) 

 

. 

2 „Пашебахче 
България“ЕАД, 
гр.Търговище,. 

 

висок N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Попада на територията на промишлената 
зона кв.Въбел 

 

извън РЗПРН 

– 

1.76 km от 
BG2_APSFR_

KA_08) 

 

3 „Шишеджам 

Аутомотив 

България“ ЕАД , 
гр.Търговище, 

нисък N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Попада на територията на промишлената 
зона кв.Въбел 

 

извън РЗПРН 

– 

1.76 km от 
BG2_APSFR_

KA_08) 

 

4 „ЕР ЛИКИД 

България“ ЕОООД, 

гр.Търговище  

нисък N-43°16'31.0" 

Е-26°31'10.5" 

Съгласно представения Доклад за 
безопасност /ДБ граници на сериозни 

поражения не излизат извън рамките на 
производствената площадка с площ 

1482 m2 

при авария - смъртност може да се 
очаква на макс. на 32 m. от резервоара  

на 0.32 hа. засегната площ 

извън РЗПРН 

– 

1.76 km от 
BG2_APSFR_

KA_08) 

 

5 „МАКСАМ  СЕ 

БЪЛГАРИЯ”ЕАД , 

КВ.”ЧАРКОВО”, 

ПК.47,ГР. ГАБРОВО 
- ”ПРОИЗВОДСТВО 

„СМЯДОВО” 

висок 43°03'153"N 

26°57' 712"E 

Производство на взривни вещества. В 

складовата база се съхраняват временно 

боеприпаси. Ефект на доминото при 

аварий не се очаква. 

извън РЗПРН 

– 

3 km от 
BG2_APSFR_

KA_02 
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6 НАФТЕКС 

ПЕТРОЛ”ЕООД,  

ГР. ВАРНА,    

ПЕТРОЛНА 
БАЗА”КАСПИЧАН” 

ГР. КАСПИЧАН 

нисък 43°18'51.0"N 

27°10'15.8"E 

Очаква се граници на сериозни 

поражения да не излизат извън рамките 
на територията на площадката 

попада в 

BG2_APSFR_

PR_07 

Отчетено е, че се залива зона при 100 и 1000 годишна 
вероятност   

Заложените мерки са за осигуряване на проводимост, като 

при реализирането им риска от заливане ще бъде снижен. 

7 „ПЪТИНЖЕНЕРИН
ГСТРОЙ – Т” ЕАД, 

ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

нисък 43°11'54.1894

0"N 

26°28'10.5153

0"E 

Очаква се граници на сериозни 

поражения да не излизат извън рамките 
на територията на площадката. 

 

извън РЗПРН 

– 

2.3 km от 
BG2_APSFR_

KA_08 

 

8 „МЕГА ГРУП”АД, 

ГР.ВАРНА 

ПРОИЗВОДСТВО 

„СМЯДОВО” 

нисък 43°03'25.53"N 

  26°59' 

03.20"E 

Издадено е становище за пълнотата и 

съответствието на ДППГА. 

 

извън РЗПРН 

– 

на 1 km от 
BG2_APSFR_

KA_08 

 

9 “Крис ойл 97“ЕООД, 

гр.Каспичан, 

нисък 43°18'14.4"N 

27°9' 44.1"E 

Изготвен План при бетствия и аварии за 
адекватно реагиране, ограничаване и 
ликвидиране на последствията от 
възникналите бедствия и аварии.  

Граници на сериозни поражения не се 
очаква да излизат извън рамките на 
територията на производствената 

площадка.. 

На 300 m от 
BG2_APSFR_

PR_07 
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5.11 Вредни физични фактори 

Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда включва 
разработване на Стратегически шумови карти (СШК) и Планове за действие към тях за 
агломерации с население над 100 000 души, за основни пътни участъци с преминавания 
на над 3 000 000 МПС годишно, основни железопътни линии с над 30 000 
преминавания на влакови композиции на година, както и основни летища с над 50 000 
движения на година. Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и 
подзаконовата му нормативна уредба, осигуряват пълно съответствие на българското 
законодателство с изискванията на Директива 2002/49/ЕО. 

Граничните стойности на шума, чието превишаване би могло да доведе до вредни 
ефекти за човешкото здраве са регламентирани с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението, към ЗЗШОС. 

През 2012 г. е актуализирана Методиката за определяне на общата звукова мощност, 
излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума 
в мястото на въздействие, във връзка с привеждане в съответствие с изискванията на 
Системата по качество. 

На територията на Черноморски район за басейново управление на водите са градовете 
Варна и Бургас, за които има разработени Стратегически шумови карти (СШК) и 
Планове за действие. 

Град Варна 

През октомври 2010 г. от фирма „Спектри+“ е разработен „План за действие с цел 
управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на територията на 
агломерация Варна“. 

2013 г. - разработена е стратегическа шумова карта СШК на гр. Варна от Atech acoustic 
technologies.  

За шумовото натоварване на гр. Варна допринася наситеността на градската територия 
с транспортни трасета и транспортни средства. Шумът от автомобилния транспорт е 
основен фактор за повишени шумови нива в населените места, като представлява около 
80% от общото шумово натоварване. Принос в увеличените шумови нива в централната 
градска част има не само завишеният брой МПС, но и лошото състояние на 
автомобилния парк, уличните настилки, липсата на екрани и зелени пояси за 
намаляване на шумовите нива. 

Характерното разположение на промишлените зони: предимно обособени в нежилищни 
територии, до голяма степен снижава въздействието на производствения шум върху 
гражданите. Битовият шум има различно въздействие в различните райони, като в 
жилищните квартали той е с по-високо ниво в извънработно време. Шумът, породен от 
строителни дейности, е характерен за районите, в които се извършва строителство, 
ограничен е по време и е с невисок интензитет.  

Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление в 
курортните и развлекателните зони през туристическия сезон. Специфично за 
развитието на гр. Варна е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и забавление и 
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зоните за обитаване. Изграждането на открити развлекателни заведения и заведения за 
хранене в комбинираните зони за отдих и обитаване, води до неблагоприятно 
нарастване на шумовото въздействие върху жителите постоянно обитаващи тези 
райони.  

Летище Варна е сезонно летище, което транспортира около 2 милиона пътници през 
летния (туристическия) сезон, т.е. – от края на май до началото на септември – като 
ежедневният трафик през останалата част от годината (около 9 месеца) е около една 
пета от трафика през летния сезон. На наднормени нива на шум са изложени 
обитателите на всички жилищни територии, разположени под трасетата за излитане и 
кацане на въздухоплавателните средства. 

През 2014 год.в гр. Варна, в сравнение с изминалите години, се забелязва увеличение на 
броя пунктове в диапазона (58-62) dB(A) и (63-67) dB(A), но неблагоприятната 
тенденция е значителното намаляване на броя на пунктовете от диапазона под 58 dB(A) 
– от 27 броя през 2013 г. на 19 броя през 2014 г. за сметка на повишаването на броя 
пунктове в диапазона (58-62) dB(A). 

От ошумяване над нормите – шум над 58 dBA е засегнато население: около 62000 
жители на гр. Варна, като от тях около 37000 жители са засегнати от авиационен шум.  

В заключение в община Варна най-голям дял за оформянето на акустичното състояние 
има транспортния шум от пътен и въздушен трафик и частично от железопътен трафик 
и минимално локално въздействие от промишлени дейности. 

 

Град Бургас 

Провеждат се дългогодишни наблюдения на шума в околната среда от Регионална 
здравна инспекция (РЗИ) – Бургас. 

Непрекъснатият мониторинг на шума е единствения достоверен източник за 
проследяване развитието на акустичната ситуация в града. Комбинирано със система за 
обхващане на по-голям брой измервателни точки и разширяване обхвата на контрол, 
Община Бургас е предприела и предвижда да предприеме интегриран подход с 
комплекс от конкретни мерки по целенасочено проследяване, планиране и редукция 
както на надграничното ошумяване, така и на ошумяването, смущаващо нормалния 
жизнен ритъм и комфорт на населението. В съответствие с Наредба № 2 на МЗ за 
дейността на Национална система за мониторинг на шума в околната среда се 
извършват измервания на 37 пункта, обхванати в няколко групи, както следва: 1) 
Пунктове на територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета: - 
територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик; - 
територии, подложени на въздействието на железопътен транспорт; - територии, 
подложени на въздействието на авиационен шум. 2) Пунктове на територии с 
промишлени източници на шум. 3) Пунктове, подложени на усилена шумозащита: - 
жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим. - зони за обществен и 
индивидуален отдих. - зони за лечебни заведения. - зони за научно-изследователска 
дейност. 

Допълнително през 2010 г., във връзка с реализацията на проекта за „Разработване на 
стратегическа карта за шум в околната среда”, Община Бургас пусна в експлоатация 
система от последно поколение за непрекъснат мониторинг на шума в околната среда 
(тип 11/160 „Разработване на стратегическа карта за шум в околната среда на 
агломерация Бургас” ENM, производство на професионалния разработчик на 
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инструментариум от най-висок клас за измерване на шума, фирма Brüel & Kjær – 
Дания). Измервателната система за непрекъснат мониторинг и контрол на шума в 
околната среда разполага към момента с 3 бр. стационарни измервателни терминала – 
разположени в локациите на ТД „Освобождение”, ТД „Зора” и Дирекция ООС на 
Община Бургас. 

Летище Бургас се характеризира като сезонно летище - 84% от полетите са през летния 
сезон. При разработването на СШК е направено статистическо дефиниране на един 
типичен годишен ден (49 полета дневно), да се дефинира и един типичен летен ден (69 
полета дневно), който да се използва при изчисляване на ошумяването от въздушния 
трафик.На база входните данни за ниска интензивност на трафика над град Бургас, 
еквилентни обобщени интегрални стойности на Leq (L24, Lден, Lвечер, Lнощ) са в 
диапазони значително по-ниски от граничните за съответния източник. От поставените 
четири броя терминални станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД за измерване и регистриране на шума върху сградите се получават 
данни за по-реална картина за степента на шумовото въздействие пряко от самолетния 
трафик върху жителите на гр. Бургас. 

По отношение на акустичното натоварване от промишлеността на територията на 
Община Бургас, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на 
шумово замърсяване.  

Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление в 
курортните и развлекателните зони през туристическия сезон. Специфично за 
развитието на гр. Бургас е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и забавление и 
зоните за обитаване. Изграждането на открити развлекателни заведения и заведения за 
хранене в комбинираните зони за отдих и обитаване, води до неблагоприятно 
нарастване на шумовото въздействие върху жителите постоянно обитаващи тези 
райони. 

Въз основа на анализа на резултатите от системата за мониторинг на шума, собственост 
на Община Бургас и на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, може да се 
направи извода: утежнена акустична обстановка в града и трайно шумово замърсяване 
във всички зони с изключение на тези за обществен и индивидуален отдих. 

На територията на Черноморски район за басейново управление на водите е пътен 
участък от Републикански път I-9 [Е87] с преминавания на над 6 000 000 МПС 
годишно. От разработената шумова карта е видно, че значителен локален обхват от 
население и сгради са засегнати от повишеното ниво на шума на този пътен участък, 
най-вече с. Ахелой. 

5.12 Население, човешко здраве 

Население 

Черноморският район за басейново управление включва общини от поречията на 
реките (от север на юг): Шабленско дере, Батова, Провадийска, Девненска, Камчия, 
Фъндаклийска, Панаир дере, Двойница, Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой, 
Курбандере, Айтоска, Чукарска, Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска, 
Маринка, Ропотамо, Дяволска, Младежка, Караагач, Велека, Силистар и Резовска.  
Общият брой на общините в Черноморски басейнов район е 47, а броят на населени 
места – 627. 
По административни области тези общини са разпределени както следва: 
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• Област Варна – общини: Аврен, 2/3 от община Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, 4/5 
от община Ветрино, 1/10 от община Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, 
Провадия, 1/2 от община Суворово;  

• Област Добрич – общини: Шабла, Каварна, Балчик, 1/3 от община Генерал Тошево, 
около 1/10 от община Добричка; 

• Област Бургас – общини: Айтос, Бургас, Камено, 1/3 от община Карнобат, Малко 
Търново, Несебър, Приморско, Поморие, Руен, Созопол, Средец, 2/3 от община 
Сунгурларе, Царево;  

• Област Шумен – общини: Велики Преслав, 1/3 от община Венец, Върбица, 1/20 от 
община Каолиново, Каспичан, 1/4 от община Никола Козлево, 2/3 от община Нови 
пазар, Смядово, Хитрино, Шумен; 

• Област Разград - 1/3 от община Лозница; 

• Област Търговище - 4/5 от община Търговище и 3/4 от община Омуртаг; 

• Област Сливен - 5/6 от община Котел; 1/13 от община Сливен; 

• Област Ямбол - 1/2 от община Стралджа и 1/4 от община Болярово. 

 
Таблица 0-1 Данни за броя на населението от последното преброяване (към 01.02.2011 г.), 

разпределени по общини за Черноморски басейнов район 

Област Община Население (брой) 

ДОБРИЧ 

  
  

  

  

  

Балчик 19 800 

Генерал Тошево 4 965 

Добричка 2 157 

Каварна 15 093 

Шабла 4 985 

Общ брой 47 000 

ВАРНА 

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

Аврен 8 432 

Аксаково 13 336 

Белослав 10 935 

Бяла 3 210 

Варна 339 223 

Ветрино 4 274 

Вълчи дол 967 

Девня 8 452 

Долни чифлик 19 052 

Дългопол 14 234 

Провадия 22 609 

Суворово 3 530 

Общ брой 448 254 

БУРГАС 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Айтос 28 061 

Бургас 209 615 

Камено 10 157 

Карнобат 8 374 

Малко Търново 3 767 

Несебър 21 767 

Поморие 27 367 

Приморско 5 917 

Руен 28 679 
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Област Община Население (брой) 

  

  

  

  

Созопол 12 395 

Средец 14 640 

Сунгурларе 8 222 

Царево 9 197 

Общ брой 388 158 

ТЪРГОВИЩЕ 

  

Омуртаг 16 017 

Търговище 44 870 

Общ брой 60 887 

РАЗГРАД 

Лозница 3 028 

Общ брой 3 028 

ШУМЕН 

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

Велики Преслав 13 114 

Венец 2 352 

Върбица 10 256 

Каолиново 596 

Каспичан 7 784 

Никола Козлево 1 503 

Нови пазар 11 031 

Смядово 6 577 

Хитрино 6 119 

Шумен 95 070 

Общ брой 154 402 

СЛИВЕН 
  

  

Котел 15 868 

Сливен 9 459 

Общ брой 25 327 

ЯМБОЛ 

  

  

Болярово 1 029 

Стралджа 6 281 

Общ брой 7 310 

 Общ брой за ЧРБУВ 1 134 367 

 
В РЗПРН са включени 95 населени места, 4 курортни образувания в 33 общини и 8 
области. Приблизителният брой на населението, попадащо в РЗПРН, е около 870 
хиляди души от населението в целия басейнов район по данни за 31.12.2011 г.  

Потенциално засегнатото население по РЗПРН по данни на ГРАО към 31.12.2015 г. е 
представено в следващата таблица 5.11.1-2 

Таблица 0-2 Потенциално засегнатото население по РЗПРН към 31.12.2015 г. 

Райони със значителен 

потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН), 

с код и име на РЗПРН 

Населено място Население, 

Брой души* 

(към 

31.12.2015 г.) 

Община Област РИОСВ 

РЗПРН в поречието на р. Провадийска: 7 района  

BG2_APSFR_PR_01 - 

Провадийска – Провадия 

гр. Провадия 15 467 Провадия  

 

 
 

 

 

Варна 
 

 

 

 
 

 

 

РИОСВ 

Варна 

с. Житница 899 

с. Царевци 688 Аврен 

с. Юнак 116 

с. Казашка река 292 

с. Синдел 1 226 

с. Тръстиково 531 

с. Разделна 454 Белослав 

гр. Белослав 8 299 

гр. Девня 9 071 Девня 

BG2_APSFR_PR_02 - гр. Суворово 5 188 Суворово 
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Райони със значителен 

потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН), 

с код и име на РЗПРН 

Населено място Население, 

Брой души* 

(към 

31.12.2015 г.) 

Община Област РИОСВ 

Девненска – Суворово 

BG2_APSFR_PR_03 - 

Главница – Блъсково 

с. Блъсково 1 365 Провадия 

BG2_APSFR_PR_04 - 

Крива река - Нови Пазар 

гр. Нови пазар 15 320 Нови пазар 

с. Енево 385 

BG2_APSFR_PR_05 - 

Мадара – Мадара 
с. Мадара 1 077 Шумен Шумен РИОСВ 

Шумен 

BG2_APSFR_PR_06 - 

Главница – Комарево 

с. Комарево 382 Провадия Варна РИОСВ 

Варна 
BG2_APSFR_PR_07 - 

Провадийска – Каспичан 

гр. Каспичан 3 349 Каспичан Шумен РИОСВ 

Шумен 

РЗПРН в поречието на р Камчия: 13 района  

BG2_APSFR_KA_01 - 

Камчия - Долни Чифлик 

к.к. Камчия - Аврен Варна РИОСВ 

Варна с. Детелина 769 Долни 

чифлик гр. Долни 

Чифлик 

7 557 

с. Кривини 73 

BG2_APSFR_KA_02 - 

Камчия – Смядово 

гр. Смядово 4 056 Смядово Шумен  

 

 
 

 

 

 

 

 
РИОСВ 

Шумен 

с. Бял бряг 247 

с. Янково 723 

с. Кълново 96 

BG2_APSFR_KA_03 - 

Камчия – Златар 

с. Кълново посочено 

население 
Смядово Шумен 

с. Златар 1 279 Велики 

Преслав с. Суха река 108 

BG2_APSFR_KA_04 - 

Камчия – Шумен 

гр. Шумен, 98 882 Шумен Шумен 

с. Ивански 1 501 

с. Дибич 875 

с. Радко 
Димитриево 

233 

с. Салманово 739 

с. Мараш 427 

с. Хан Крум 291 Велики 

Преслав 

 

с. Миланово 759 

гр. Велики 

Преслав 

9 469 

с. Драгоево 849 

BG2_APSFR_KA_05 - 

Камчия – Веселиново 

с. Веселиново 640 Смядово Шумен 

BG2_APSFR_KA_06 - 

Камчия – Кралево 

с. Кралево 1 268 Търговище Търговище 
с. Певец 106 

с. Дългач 532 

BG2_APSFR_KA_07 - 

Камчия – Руец 

с. Руец 1 251 Търговище Търговище 

BG2_APSFR_KA_08 

Камчия – Търговище 
гр. Търговище 45 723 Търговище Търговище  

РИОСВ 

Шумен 
с. Разбойна 757 

с. Пролаз 125 

BG2_APSFR_KA_09 - 

Камчия – Вардун 

с. Вардун 1 108 Търговище Търговище 

BG2_APSFR_KA_10 - 
Камчия – Котел 

гр. Котел 6 338 Котел Сливен РИОСВ 
Бургас 

BG2_APSFR_KA_11 - 

Камчия – Градец 

с. Катунище 14 Котел Сливен 

с. Градец 5 778 

с. Ичера 120 Сливен 
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Райони със значителен 

потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН), 

с код и име на РЗПРН 

Населено място Население, 

Брой души* 

(към 

31.12.2015 г.) 

Община Област РИОСВ 

BG2_APSFR_KA_12 - 

Камчия – Гроздьово 

с. Гроздьово 2 495 Долни 

чифлик 

Варна РИОСВ 

Варна 
с. Дъбравино 1 412 Аврен 

BG2_APSFR_KA_13 - 

Камчия – Върбица 
гр. Върбица 4 291 Върбица Шумен РИОСВ 

Шумен 

РЗПРН в поречието на Севернобургаски реки: 6 района  

РЗПРН 

BG2_APSFR_SE_01 - Бяла 
- Оризаре 

с. Оризаре 1 489 Несебър Бургас  

 

 
 

 

 

 

РИОСВ 

Бургас 

с. Гюльовца 1 085 

BG2_APSFR_SE_02 - 

Айтоска – Айтос 
гр. Айтос 24 573 Айтос Бургас 
гр. Българово 2 012 Бургас 
гр. Бургас 226 039 

гр. Камено 5 725 Камено 

с. Свобода 471 

BG2_APSFR_SE_03 - 
Чукарска – Равнец 

с. Равнец 1 573 Бургас Бургас 

BG2_APSFR_SE_04 - 

Хаджидере – Гълъбец 

с. Гълъбец 1 349 Поморие Бургас 

BG2_APSFR_SE_05 - 

Дермендере - Черно море 
с. Рудник - Бургас Бургас 
с. Черно море - Поморие 

Поморие 14 470 

BG2_APSFR_SE_06 - 

Садиевска – Съдиево 

с. Съдиево 298 Айтос Бургас 

РЗПРН в поречието на Мандренски реки: 6 района  

BG2_APSFR_MA_01 - 
Русокастренска – 

Русокастро 

с. Сърнево 116 Карнобат Бургас РИОСВ 
Бургас с. Русокастро 1 130 Камено 

с. Ливада 142 

с. Тръстиково 259 

с. 
Константиново 

189 

BG2_APSFR_MA_02 - 

Господаревска – Люлин 

с. Люлин 189 Стралджа Ямбол РИОСВ 

Стара 
Загора 

BG2_APSFR_MA_03 - 

Факийска - Момина 
църква 

с. Момина 
църква 

218 Средец Бургас  

 

 
РИОСВ 

Бургас 
BG2_APSFR_MA_04 - 
Средецка – Проход 

с. Проход 74 Средец Бургас 

BG2_APSFR_MA_05 - 

Факийска - Голямо Буково 

с. Голямо Буково 39 Средец Бургас 

BG2_APSFR_MA_06 - 

Факийска – Факия 

с. Факия 317 Средец Бургас 

РЗПРН в поречието на Южнобургаски реки: 2 района  

BG2_APSFR_UI_01 - 

Дяволска - Ясна поляна 
с. Ясна поляна 590 Приморско Бургас РИОСВ 

Бургас 
BG2_APSFR_UI_02 - 

Младежка – Младежко 

с. Младежко 10 Малко 

Търново 

Бургас РИОСВ 

Бургас 
Морски наводнения: 11 района  

BG2_APSFR_BS_01 – 

Черно море – Дуранкулак 

с. Дуранкулак 344 Шабла Добрич  

 
 

 

 

BG2_APSFR_BS_02 – 
Черно море – Шабла 

гр. Шабла 3 506 Шабла Добрич 

BG2_APSFR_BS_03 – гр. Балчик 13 526 Балчик Добрич 



Екологична оценка на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. 

 142 

Райони със значителен 

потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН), 

с код и име на РЗПРН 

Населено място Население, 

Брой души* 

(към 

31.12.2015 г.) 

Община Област РИОСВ 

Черно море – Балчик к.к. „Албена” -  

РИОСВ 

Варна 
с. Кранево 680 

к.к „Карвуна” - Каварна 

 - Аксаково Варна 
BG2_APSFR_BS_04 – 

Черно море – Варна 
гр. Варна 365 212 Варна Варна 
с. Казашко 360 

с. Езерово 1 880 Белослав 

с. 
Страшимирово 

812 

BG2_APSFR_BS_05 – 

Черно море – Обзор 

гр. Обзор 2 082 Несебър Бургас РИОСВ 

Бургас 

 - Бяла Варна РИОСВ 

Варна 
BG2_APSFR_BS_06 – 

Черно море – Несебър 

с. Ахелой, 2 181 Поморие Бургас  

 
 

 

 

 

 

 
 

РИОСВ 

Бургас 

к.к. Слънчев 

бряг 
- Несебър 

гр. Несебър 12 400 

с. Равда 2 170 

BG2_APSFR_BS_07 – 

Черно море – Бургас 
гр. Поморие  посочено 

население 
Поморие Бургас 

 

гр. Бургас посочено 

население 
Бургас 

BG2_APSFR_BS_08 – 

Черно море – Созопол 

гр. Созопол 4 871 Созопол Созопол 

BG2_APSFR_BS_09 – 

Черно море – Приморско 

гр. Приморско 3 483 Приморско Бургас 
гр. Китен  1 019 

с. Лозенец 567 Царево 

BG2_APSFR_BS_10 – 

Черно море – Царево 

гр. Царево 6 381 Царево Бургас 

BG2_APSFR_BS_11 – 

Черно море – Ахтопол 

гр. Ахтопол 1 307 Царево Бургас 

ОБЩ БРОЙ 

НАСЕЛЕНИЕ: 

 970 138   

* Източник ГРАО, население по постоянен адрес http://www.grao.bg/tna/tadr-2015.txt 

Човешко здраве 

Здравни показатели на населението 

Данните от Националния център по здравна информация и анализи (НЦЗИА) показват, 
че здравните показатели на населението в Черноморския басейнов район като цяло са 
по-добри от средните за страната.  

Заболеваемостта сред населението в Черноморски речен район като цяло за повечето 
области е по-ниска от средната за страната както общо, така и по отделни нозологични 
единици.  

Таблица 0-1Регистрирани заболявания от някои заразни заболявания, подлежащи на 

задължително съобщаване (за 2015 г). 

Област Скарлатина Коклюш Варицела Епидемичен 

паротит 

Лаймска 

берилиоза 

Вирусен 

хепатит 

Активна 

туберкулоза 

Варна 70,5 - 312,1 1,3 7,0 16,0 17,1 
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Област Скарлатина Коклюш Варицела Епидемичен 

паротит 

Лаймска 

берилиоза 

Вирусен 

хепатит 

Активна 

туберкулоза 

Добрич 58,8 1,1 298,8 0,5 8,7 44,6 19,6 

Търговище 48,7 - 423,7 - 13,7 7,7 12,8 

Шумен 53,5 - 269,9 - 6,2 5,6 21,4 

Разград 43,4 - 382,2 - 6,6 7,5 20,0 

Бургас 36,0 - 175,5 0,2 1,7 15,2 18,3 

Сливен 28,5 - 387,5 - - 16,4 25,9 

Ямбол 85,4 2,4 358,2 - 0,8 15,4 26,9 

За страната 53,5 0,7 316,2 0,4 5,6 16,9 23,2 

Данните са от Националния център по здравна информация и анализи (НЦЗИА) 

Данните от таблицата показват разнообразно разпределение на инфекциозната 
заболеваемост при различните области, без определена зависимост. Скарлатина се 
среща най-често в област Ямбол, Варна и Добрич значително над средните за страната; 
коклюш – в област Ямбол, варицела – Търговище, Сливен, Ямбол, лаймска берилиоза – 
преобладаващо в Търговище и Добрич, вирусен хепатит – Добрич.  

Случаите на активна туберкулоза преобладават в Сливен и Ямбол, надвишаващи 
средната стойност за страната, а в другите области са под средните за страната.  

Болестността от злокачествените заболявания е представена в Таблица 5.11.2-
2(Заб.представени са последните публикувани данни, за 2015 няма налични данни към 

настоящия момент).  

Таблица 0-2 Заболеваемост от злокачествени заболявания в областите на територията на 

Черноморски басейнов район (на 100 000 население) 
Области Години 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Варна 3185,8 3453,6 3466,7 3632,1 3775,4 

Добрич 2447,6 2921,0 2896,4 3089,0 3270,3 

Търговище 2936,6 3133,2 3269,2 3404,6 3424,5 

Шумен 3830,8 4013,6 4054,9 4189,7 4102,1 

Разград 2688,4 2908,3 3405,7 3628,3 3652,1 

Бургас 3034,0 3155,8 3255,3 3416,0 3567,4 

Сливен 2700,7 2860,4 2990,4 3119,2 3203,1 

Ямбол 2827,4 3014,4 3211,4 3345,2 3482,8 

За страната 3469,2 3602,7 3702,4 3819,0 3867,7 

През представения период както в страната, така и в конкретните области се наблюдава 
нарастване на заболеваемостта от злокачествени заболявания за 5-те представени 
години. Най-значително е увеличението на тези заболявания в област Разград – с 940,4 
случая на 100 000, Добрич – с 642 случая на 100 000 население, Ямбол – с 518 на 
100 000.  

Сравнението между отделните области показва, че само в област Шумен 
заболеваемостта от злокачествени заболявания е по-висока от средната за страната. 
Всички други представени области на територията на Черноморски басейнов район на 
управление, имат по-благоприятни показатели за злокачествени заболявания.  

При децата от 0 до 17 години коефициентът на заболяемост спрямо 2006 година бележи 
намаление - от 1176,81‰ на 1041,2‰. Най-висока е заболяемостта от болести на 
органите на дихателната система, следват травмите и отравяния и на трето място-от 
инфекциозни и паразитни болести. 

Посочените данни определят разглеждания район като благоприятен по отношение на 
човешкото здраве – основните здравни показатели на населението са по-добри от 
средните за страната. 
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6 Евентуално развитие без прилагането на ПУРН 

Евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагане на ПУРН се 
определя като „Нулева алтернатива“. Вероятните последствия се разглеждат по 
фактори/компоненти по-долу. 

6.1 Въздух и климат 

По данни от ИАОС, през последните две десетилетия се наблюдава положителна 
аномалия на средната годишна температура спрямо климатичната норма на периода 
1961-1990. Климатът е сложна система, влияеща се от редица фактори, измежду които е 
и количеството на парникови газове в атмосферата, което от своя страна зависи от 
емисиите на тези газове в атмосферата на глобално ниво. Затова би могло да се очаква, 
че тенденцията към повишаване на средногодишната температура в страната ни ще 
продължи независимо дали ПУРН се реализира или не. Това предположение се 
потвърждава и от резултатите от извършено моделиране за климата на България в края 
на 21 век. 

През последните 2 десетилетия се наблюдава трайно понижаване на основните 
замърсители на въздуха. Атмосферната концентрация на азотен диоксид е намаляла с 
53%, на серния диоксид с 65% (основно поради намаляване на емисиите от ТЕЦ 
вследствие инсталиране на сероочистващи инсталации), на амоняк с 62%, на неметални 
летливи органични вещества с 85%. Очаква се тези тенденции да продължат да се 
запазват, но с по-ниски положителни стойности. 

6.2 Води 

Повърхностни води 

Без Плана за управление риска от наводненията определените 241 зони с потенциален 
риск от наводнения ще бъдат заливани, което съответно е свързано с икономически и 
екологични щети. 

Подземни води 

Не се очаква участието на подземните води в наводненията, тъй като такова не е 
регистрирано и прогнозирано. Хидродинамичният им режим, респективно временното 
покачването на водното ниво, ще се обуславя основно от природните фактори - 
валежите, топенето на ледове и снегове, високите водни стоежи в реките и 
повишаването на морското ниво. 

Без прилагането на ПУРН се очаква регулиране на хидродинамичния режим на 
подземните води, респективно намаляване на риска от значимо покачване на водните 
нива в някои райони, вследствие на реализацията на „Програмата от мерки“ в проект на 
„План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 
на водите 2016-2021 г“, в която се предвижда изграждане, реконструкция или 
модернизация на канализационните мрежи в населени места над 2000 е.ж. 
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6.3 Земни недра 

Без прилагането на ПУРН се очаква намаляване на негативното въздействие върху 
земните недра вследствие на реализацията на предвидените мерки в проект на „План за 
управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на 
водите 2016-2021 г.“ и други планове и програми. 

6.4 Почви 

Без прилагане на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции по отношение на 
състоянието почвите.  

Няма да бъдат реализирани дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия 
вкл. биологично укрепване, което ще запази темповете на ерозия и ще увеличи 
вероятността за загуба или увреждане на земеделски земи. Неизграждането на 
дренажни системи е възможно да доведе до поява на зони с преовлажнени почви, 
заблатяване и засоляване, като тези процеси неминуемо водят до влошаване на 
качеството на почвите и загуба на плодородие. Липсата на дейности по възстановяване 
на компрометирани диги може да доведе до увреждане или загуба на земеделски земи в 
отделни райони.  

От друга страна обаче, всички строителни дейности, свързани с изграждане на диги и 
съоръжения, корекция на речни корита и др., които се извършват върху неувредени 
почви, които са част от земеделския или горски фонд, водят до слаби отрицателни 
въздействия. Тези въздействия се изразяват най-често в унищожаване на горния почвен 
слой, замърсяване, утъпкване и запечатване и без прилагане на ПУРН те няма да бъдат 
реализирани. 

6.5 Ландшафт 

Без прилагането на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции в състоянието на 
ландшафта като цяло и леко ще се влоши тенденцията за някои от ландшафтните 
компоненти (почви, води). 

При неприлагане на ПУРН няма да се осъществят структурните мерки като: дейности 
за защита на речните брегове и корита от ерозия, включително биологично укрепване, 
почистване на речни участъци и дерета, изкуствено оформяне на речните корита в 
границите на урбанизирана територия, подобряване на защитата на канализационните 
системи, премахване на сгради, подприщващи съоръжения, складирани материали, 
огради, намиращи се в речни легла и дерета, изграждане на нови корекции, 
реконструкция и поддържане на корекциите, удълбочаване на участъци от дерета, 
оформяне на пясъчни защитни валове, поставяне на временни прегради: чували с пясък 
и прегради от сглобяеми панели, разширяване на „тесните места" като мостове и др., 
охранителни, отвеждащи канали в границите на населените места, ограничаване 
уплътняването на почвите (запечатване) като следствие на урбанизацията, което ще 
запази ерозирането на терените и тенденциите за влошаване на състоянието на почвите 
и повърхностните води. 

Нереализирането на дейности по подобряване на защитата на обекти от техническата 
инфраструктура, значими стопански и културно-исторически обекти, защитата на 
индустриалните обекти, поддържане и подобряване състоянието на съществуващи 
язовири, залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир, 
изграждане на защитен горски пояс, закриване и рекултивиране на стари и вече 
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неизползваеми промишлени зони или отделни предприятия, ликвидиране или 
ограничаване експлоатацията на депа за отпадъци, особено в заливаеми територии, 
мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу наводнения и 
подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроототвали и 
други съоръжения и др. е възможно да се отрази неблагоприятно на визуално-
естетическото вписване на структурите и обектите в околните ландшафти. 

6.6 Биологично разнообразие 

През последните години в България се забелязва все по-силнатенденция да се поддържа 
и възстановява биоразнообразието, за което свидетелстват много стратегически 
документи на национално и европейско равнище: Оперативна програма „Околна 
среда“, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за 
биоразнообразието, Национален план за действие за биоразнообразието, Стратегия на 
ЕС за биоразнообразието до 2020 г. и др. 

С постигането на целите, определени в тези стратегически документи, се очаква 
екосистемите съществено да се възстановят, да се подобри екологичната 
инфраструктура, да се намали броя на инвазивните чужди видове, да се поддържа 
благоприятно състояние на видовете природни местообитания и на консервационно 
значимите растителни и животински видове на местно, биогеографско и национално 
равнище, което да допринесе за предотвратяване на глобалната загуба на 
биоразнообразие.  

Неприлагането на ПУРН би имало негативно влияние върху околната среда поради 
нарушаването и замърсяване на флората както следва: замърсяване с отпадъчни води на 
крайводните и водните екосистеми в населените места, където няма изградени ПСОВ 
или канализационни системи или има такива, но те не са напълно изградени и това води 
до промяна на биоразнообразието в тях; промяна в биоразнообразието в резултат от 
ерозия; отрицателно въздействие от нерегламентираните сметища, които замърсяват 
екосистемите и водят до унищожаване на отделни растения или намаляване на 
плътността на популациите, промяна в биоразнообразието на крайречните територии 
вследствие унищожаване на част от растителните и животинските популации, промяна 
в състава на екосистемите при наводнения; влошаване на условията на живот на 
хидробионтите поради замърсяване на крайморските езера с отпадъци.  

Без прилагането на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции в състоянието на 
флората, като цяло и ще се влоши състоянието на растителността, защото няма да се 
осъществят дейности за: защита на речните брегове и корита от ерозия, включително 
биологично укрепване, почистване и стопанисване на речните легла в границите на 
урбанизирана територия, изграждане на нови корекции, реконструкция и поддържане 
на корекциите, поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири, 
минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените територии и 
защитените зони, подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски 
и крайречни територии, залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на 
язовир, изграждане на защитен горски пояс, забрана за нови корекции на участъци от 
реките, попадащи в границите на ЗТ и ЗЗ от НЕМ Натура 2000, поддържане на водния 
режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени заливни гори, 
лонгозни гори, блата, езера и др.), забрана за сечи на естествена дървесна растителност 
по бреговете и островите в реката (галерийните гори по речните брегове), залесяване на 
бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове, закриване и 
рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или отделни 
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предприятия, ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за отпадъци, 
особено в заливаеми територии, мониторинг, поддържане в техническа изправност и 
подсигуряване срещу наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, 
шламоотвали, сгуроототвали и други съоръжения, постоянен мониторинг на 
застрояването в близост до заливаеми зони. 

Без прилагането на ПУРН ще се запази сегашното екологично състояние на видовете и 
местообитанията в Черноморския район. Не винаги и не при всички видове и 
местообитания тенденциите в развитието са в положителна насока. При прилагане на 
някои от мерките на ПУРН (главно при приоритети 1 и 3) ще се намали въздействието 
на отрицателно действащи фактори върху околната среда, като застрояване в речни 
корита и влажни зони, урбанизация, замърсяване и др. Залесяването, забраната за сечи, 
ликвидацията на сметища в речни корита и заливни площи също ще има положително 
въздействие. Дейностите и мерките, които биха довели до негативно въздействие, 
главно върху отделни видове, са значително по-малко. 

6.7 Културно-историческо наследство 

Без прилагането на ПУРН ще се запази сегашното състояние на културно-
историческото наследство в Черноморския район и няма да се създадат възможности за 
застрашаване или разрушаване на някои от обектите на КИН при реализирането на 
някои от структурните мерки като: почистване на бреговете на реките, изграждане на 
диги, ново залесяване и др.  

Но от друга страна няма да се реализират дейности по подобряване на защитата на 
значими стопански и културно-исторически обекти, което може да доведе до тяхното 
заливане и разрушаване. 

6.8 Материални активи 

Неприлагането на Плана за управление на риска от наводнения би имало негативно 
влияние върху материалните активи, тъй като наводненията често водят до увреждане 
или разрушаване на материалните активи. Ако не бъде приложен Плана за управление 
на риска от наводнения ще продължи постепенното влошаване на състоянието на 
материалните активи поради тяхната амортизация или унищожаване от наводнения и 
същевременно няма да бъдат изградени нови материални активи. 

6.9 Отпадъци 

Без прилагане на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции по отношение на 
състоянието на управление на отпадъците.  

Ако не се приложи ПУРН, няма да бъдат извършени всички предвидени структурни 
мерки, голяма част от които са свързани със строителни работи, водещи до генериране 
на строителни отпадъци, които при неправилно управление могат да замърсят околната 
среда. 

6.10 Опасни вещества 

Без прилагане на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции по отношение на 
потенциалния риск от големи аварии.  

С реализацията на ПУРН се очаква подобряване на защитата на индустриалните обекти 
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(основно IPPC и SEVESO обекти ) с изпълнение на поставените цели при  прилагане на 
съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на територията и 
управление на риска от наводнения (УРН)  

6.11 Вредни физични фактори 

Без прилагане на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции по отношение на 
плановете за действие за намаляване на шумовото замърсяване в околната среда, 
чиятоцел е да се постигне ограничаване и намаляване на шумовото натоварване и 
подобряване на акустичната среда. 

6.12 Население и здраве 

Без прилагане на ПУРН няма да се създадат условия за реализиране на целите, свързани 
с превенцията на наводненията в Черноморски басейнов район на управление на водите 
и предотвратяване на наводненията, защита, подготвеност, ранно предупреждение на 
населението. Няма да се създаде възможност за осигуряване на благоприятни условия 
за запазване на здравето и живота на хората при евентуални наводнения, както и 
минимализиране на броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура, бързо 
възстановяване на нормалните условия за живот на хората, което би имал изразен 
положителен ефект върху физическото и психическо здраве на хората (населението), 
върху техните социални дейности и живот. 

 

7 Характеристики на околната среда за територии, които може да бъдат 

значително засегнати 

Отчитайки, че няма конкретна информация за инвестиционните намерения, които ще 
бъдат изпълнени по залегналите в ПУРН мерки, на този етап се приема, че всяка една 
от ценните или чувствителни територии в разглеждания район би могла да бъде 
значително засегната от проектите в бъдеще. Затова най-важното условие преди 
изпълнението на подобни проекти е да се проведат конкретни оценки на въздействието 
върху околната среда и оценки за съвместимостта, където е приложимо. За да се насочи 
вниманието към най-уязвимите територии, които следва да бъдат взети под внимание 
при бъдещите оценки, по-долу е представен кратък обзор за основните групи от тези 
територии. 

7.1 Ландшафти и територии от интерес за Общността 

В териториалния обхват на ПУРН попадат изцяло или частично 54 защитени зони по 
Директива за местообитанията и 26 защитени зони по Директива за птиците. 

Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за местообитанията са: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата. 
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• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за птиците са: 

• Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на 
опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние. 

• Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в зоната, 
за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

По-детайлна информация за защитените зони в обхвата на ПУРН е представена в 
изготвения Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), който е неделима 
част от настоящата ЕО. 

7.2 Ландшафти и територии с национален защитен статут 

В териториалния обхват на ПУРН попадат изцяло или частично 185 защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), сред които:4 природни 
парка, 11 поддържани резервата, 10 резервата, 102 защитени местности и 58 природни 
забележителности. 

Природните паркове се управляват с цел: 

• поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 
разнообразие в тях; 

• предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и 
рекреационни дейности; 

• устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на 
традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на 
туризъм 

Поддържаните резервати се управляват с цел: 

• поддържане на природния им характер; 

• научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг; 

• възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия 
на местообитанията им; 

• опазване на генетичните ресурси. 

Резерватите се управляват с цел: 

• запазване на естествения им характер; 

• научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; 

• опазване на генетичните ресурси; 

• запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени 
редки,ендемитни и реликтни видове; 

• развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и 
застрашениместообитания. 
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Защитените местности се управляват с цел: 

• запазване на компонентите на ландшафта; 

• опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, 
отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата - обект на 
защита; 

• предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и 
екологичен мониторинг; 

• предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. 

Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени 
особености. 

7.3 Зони, предвидени за добив на вода за човешка консумация 

Повърхностни води 

Съгласно Заповед № РД-415/28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите, на 
основание Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни 
води, предназначените за питейно - битово водоснабдяване, в Черноморски район за 
басейново управление, това са трите язовира за питейно-битово водоснабдяване: 
“Камчия”, “Ясна поляна”, “Тича”. При актуализацията на ПУРБ (2016-2021г.) остават 
непроменени. Единственият резервен водоизточник за питейно - битово 
водоснабдяване на територията на ЧРБУВ, е язовир „Георги Трайков“ (Цонево), който 
не е въведен в експлоатация, а от 2013г. съществува водовземане за питейно-битово 
водоснабдяване от течащи повърхностни води – от река Луда Камчия при с. Ичера, с 
учредена Заповед за санитарно – охранителна зона № 10/ 15.02.2008 г. 

 
Код на зоната за защита 

за питейно 

водоснабдяване 

Код на водното 

тяло 
Име на водното тяло 

BG2KA47399MS020 BG2KA400L024 
яз. "Камчия" - за питейно-битово 
водоснабдяване 

BG2IU04919MS007 BG2IU400L011 
яз. "Ясна поляна"- за питейно-битово 
водоснабдяване 

BG2KA04919MS023 BG2KA900L021 
яз. "Тича" - за питейно-битово 
водоснабдяване 

4 BG2KA400R042 BG2KA400R043 
р. Луда Камчия - с. Ичера, Сливен за 
питейно-битово водоснабдяване 

Тъй като зоните, предвидени за добив на вода за питейно битови нужди в Черноморски 
район за басейново управление, са предимно язовири, топри евентуални наводнения ще 
се влоши качеството на водата – мътност и химически елементи от постилащата 
повърхност на водосборната област на язовирите. 

Подземни води 

На територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ са определени 28 
подземни водни тела като зони за защита на водите, от които се извлича вода за 
консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за 
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водоснабдяване на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60/ЕС и 
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, с кодове съответно: 

BG2G000000Q003, BG2G000000Q004, BG2G000000Q005, BG2G000000Q006, 
BG2G000000Q007, BG2G000000Q008, BG2G000000Q009, BG2G000000Q010, 
BG2G000000Q012, BG2G000000Q014, BG2G000000N018, BG2G000000N019, 
BG2G000000N021, BG2G00000Pg026, BG2G00000Pg027, BG2G00000Pg028, 
BG2G00000K2030, BG2G00000K2032, BG2G00000K2033, BG2G00000K2034, 
BG2G00000K2035, BG2G000K1hb036, BG2G000K1hb037, BG2G000K1hb038, 
BG2G000K1hb039,       BG2G000K1J0341,        BG2G000K1J3042,        BG2G000PtPz04.  

Наличната в проект на „ПУРБ 2016-2021 г“ информация за тези подземни тела e 
отразена в раздел 5.2.2 от настоящия доклад.  

В ПУРН е посочено, че в Черноморския район за басейново управление на водите не са 
определени РЗПРН, включващи наводнения от подземни води. Не са констатирани и 
стари наводнения от подземни води. 

Съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите опазването на водите, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води се осъществява чрез 
определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води, 
използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни 
цели, спорт и отдих съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6.  

В ПУРН не са идентифицирани засегнати от наводнения водовземни съоръжения от 
подземни води и санитарно-охранителни зони.Отчетени са при изготвянето на ПОРН и 
РЗРН, взети са предвид при определянето на цели, приоритети и мерки, но самите 
санитарно-охранителни зони не са визуализирани върху картите.  

На изготвените в ПУРН карти за заплахата от наводнения не са визуализирани 
водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване, но данни за тях са налични в 
създадената геобаза. 

7.4 Водни тела, предназначени за активен отдих, включително места, определени 

за води за къпане 

Водните тела, предназначени за къпане и за отдих са 90 бр. категория „крайбрежните 
води“ и подробно са дадени в Приложение 3.2.1. от ПУРБ 2016-2021 (проект). Там са 
дадени кода на зоната за къпане, код на водното тяло, името на водното тяло и неговата 
площ. Повърхностните водни тела, които са включени в зоните за къпане, са дадени в 
Таблица 7.4-1.  
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Таблица 7.4-1 Повърхностните водни тела, включени в зоните за къпане 
№ Речен басейн Код на 

повърхностното 

водно тяло 

Име на 

повърхностното водно 

тяло 

Категория на 

повърхностното 

водно тяло 

Тип Код на 

типа 
Код на 

подтипа 
Дължина 

(km)/ 

Площ (km
2
) 

1 Черно море BG2BS000C001 от Дуранкулак до 
н.Шабла 

крайбрежни води силно изложен; 
плитък;смесен (скала, 
пясък) 

CW3 CW3.1 45,46 

2 Черно море BG2BS000C002 от н. Шабла до Камен 
бряг 

крайбрежни води силно открит; плитък;пясък 
CW1N - 21,6 

3 Черно море BG2BS000C1003 от Камен бряг до 
н.Калиакра 

крайбрежни води силно открит; плитък;пясък CW1N - 28,4 

4 Черно море BG2BS000C1004 от н. Каликра 
доКаварна 

крайбрежни води защитен; плитък; тиня CW8 - 48,8 

5 Черно море BG2BS000C1013 от Каварна до н. Галата крайбрежни води умерено изложен; 
плитък;тиня 

CW2N - 143,86 

6 Черно море BG2BS000C1113 
от н. Галата до 
к.к.Камчия 

крайбрежни води 
силно изложен; плитък; 
смесен (скала, пясък, тиня) 

CW3 CW3.2 44,88 

7 Черно море BG2BS000C005 Варненски залив крайбрежни води умерено изложен; 
плитък;смесен (скала, 
пясък, тиня) 

CW5 CW5.1 14,98 

8 Черно море BG2BS000C1006 от к.к. Камчия до 
н.Емине 

крайбрежни води силно изложен; 
плитък;смесен (скала, 
пясък) 

CW3 CW3.1 76,45 

9 Черно море BG2BS000C1008 от н. Емине до 
СветиВлас 

крайбрежни води защитен; плитък; пясък CW4N - 51,83 

10 Черно море BG2BS000C1108 от Св. Влас до Поморие крайбрежни води умерено изложен; 
плитък;смесен (скала, 
пясък, тиня) 

CW5 CW5.1 159,88 

11 Черно море BG2BS000C1208 от Поморие до 
Сарафово 

крайбрежни води защитен; плитък; пясък 
CW9 - 61,74 
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№ Речен басейн Код на 

повърхностното 

водно тяло 

Име на 

повърхностното водно 

тяло 

Категория на 

повърхностното 

водно тяло 

Тип Код на 

типа 
Код на 

подтипа 
Дължина 

(km)/ 

Площ (km
2
) 

12 Черно море BG2BS000C1308 Южен Бургаски 
залив<30м 

крайбрежни води защитен; плитък; 
смесен(скала, пясък) 

CW2N - 138,49 

13 Черно море BG2BS000C1010 Бургаски залив > 30м крайбрежни води силно изложен; 
междинен;тиня 

CW6N - 400,5 

14 Черно море BG2BS000C1011 от н. Маслен нос до н. 

Коракя 

крайбрежни води силно изложен; 
плитък;смесен (скала, 
пясък, твърди седименти) 

CW5 CW5.2 51,72 

15 Черно море BG2BS000C1012 от н. Коракя до устието 
на р. Резовска < 30м 

крайбрежни води силно изложен; 
плитък;смесен (скала, 
пясък, твърди седименти) 

CW3 CW3.3 76,10 

16 Черно море BG2BS000C1112 от н. Коракя до устието 
на р. Резовска > 30м 

крайбрежни води силно изложен; 
междинен;(скала, пясък, 
твърди седименти) 

CW7 - 62,74 
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При екстремни метеорологични явления – наводнения ще бъдат засегнати: 

• плажните ивици от морските приливни вълни 

• речните басейни, включително коритата на реките, вливащи се в морето към 
устията. В зависимост от териториалния обсег и силата на валежа ще се влошава 
качеството на повърхностните води, вливащи се в крайбрежната ивица (повишена 
мътност и химични елементи от постилащата повърхност). 

По време на изграждането на различните инженерни съоръжения за предпазване от 
наводнения, качествата на водите за къпане ще са временно влошени. Това обикновено 
се извършва извън курортния сезон, така че по време на активния сезон водите ще са 
придобили подходящите качества за къпане. По време на последващата експлоатация 
на различните инженерни съоръжения за предпазване от наводнения, не би трябвало да 
се очаква влошаване на качеството на водата от тях. 

7.5 Зони, определени за опазване на стопански ценни водни организми 

В рамките на втори ПУРБ за Черноморски район за басейново управление на водите, 
зони за естествено обитаване от рибни видове и зони за развъждане на черупкови 
организми ще бъдат актуализирани след като бъде утвърден Списъка на Зоните за 
опазване на стопански ценни видове риба и други водни организми. Регистър на 
повърхностни стоящи води – язовири и езера, осигуряващи условия за обитаване от 
рибни видове са дадени в Приложение 3.4.1.1 от ПУРБ 2016-2021 (проект), а регистър 
на повърхностни течащи води – реки, осигуряващи условия за обитаване от рибни 
видове са дадени в Приложение 3.4.1.2 от ПУРБ 2016-2021 (проект). 

7.6 Зони с води, чувствителни към биогенни елементи, включително уязвими 

зони 

Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните 
тела в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки - биогенни 
елементи (основно азот и фосфор) във водата. Териториите, определени за защита на 
повърхностните и подземните водни тела от замърсяване на водите, причинено или 
предизвикано от нитрати от земеделски източници, се определят като нитратно уязвими 
зони. Уязвимите зони се определят в съответствие с изискванията на Директива 
91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници. 

Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ водоприемника, който се 
намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с 
биогенните елементи азот и фосфор. Определянето на чувствителни зони е 
регламентирано в изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. за емисионни 
норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти. Министърът на ОСВ със Заповед определя списък на 
чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в Приложение 4 към чл. 12, 
ал. 1 от същата наредба. За предотвратяване на допълнителна еутрофикация и 
подобряване на състоянието на водоприемник, който е обявен за чувствителна зона, 
отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 еквивалентни жители, които се 
заустват в него следва да бъдат предмет на допълнително пречистване с цел 
отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до определените в разрешителното 
за заустване индивидуални емисионни ограничения. По този начин водоприемникът се 
предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние, 
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в съответствие с Наредба №6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 
обекти. 

В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД- 
970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморския 
район за басейново управление на водите са както следва: 

• Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово; 

• Всички водни обекти във водосбора на Черно море; 

Уязвимите зони са определени за защита на подземните води от замърсяване с 
хранителни вещества от селскостопански източници. В Заповед № РД-146/25.02.2015 г. 
на министъра на околната среда и водите са определени уязвимите зони с изисквания 
към животновъдите и растениевъдите. Със Заповедта са определени 13 подземни водни 
тела, водите на които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници. Уязвимите зони включват пълния обхват на територията на 20 
общини и частичен обхват на територията на една общини до надморска височина 450 
m, една общини до надморска височина 300 m, една общини до надморска височина 
250 m, една общини до надморска височина 200 m и на четири общини до надморска 
височина 100 m. 

 

8 Съществуващи екологични проблеми 

Основните екологични проблеми и тенденции са разгледани по компоненти и фактори 
на околната среда, както следва. 

8.1 Въздух и климат 

Главният екологичен проблем по отношение на качеството на въздуха по данните от 
националната мрежа за контрол на КАВ е високото ниво на замърсяване с фини 
прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) в повечето от градовете в страната 
включително и в градовете, попадащи в РЗПРН.  

През зимните месеци, в резултат от масовото използването на фосилни горива в 
повечето селища в различна степен в зависимост от микроклиматичните и топофизични 
характеристики на района се формират високи нива на замърсяване с ФПЧ10. Друга 
основна причина за това е приносът на транспорта, поради реемисия на прах от 
пътищата, непочистени улици и евентуално разсипване на инертни материали от 
камионите в близост до строителни обекти. В някои ситуации в по-големите градове и 
натоварени кръстовища се формира и завишено ниво на азотните оксиди.  

Всички тези проблеми са подробно разгледани в разработените за всички градове с 
установени проблеми Планове за управлението и подобряването на КАВ. В плановете 
са предвидени редица мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, което 
проличава в проявата на тенденции за намаляване на концентрацията на тези 
замърсители. В бъдещата актуализация на тези програми ще бъде отчетен ефекта от 
предприетите мерки и ще бъде направена съответната актуализация.  

По отношение на климата, проблем свързан с настоящият план е наблюдаваната 
тенденция на нарастване на честотата на неблагоприятните явления като обилни 
валежи и валежи с голям интензитет. 
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8.2 Води 

Повърхностни води 

С прилагането на ПУРН не би трябва да се очакват екологични проблеми, напротив 
резултатът от реализацията ще доведат до изпълнението на целите на Директива 
2000/60/ЕС за опазване и подобряване качеството на околната среда, до опазване 
чистотата на повърхностните води и съответно на прилежащите територии 
включително населени места.  

С прилагането на мерките от ПоМ на ПУРН не би трябва да се очакват екологични 
проблеми, дори и при тези мерки, в резултат на които ще се извършват строителни 
дейности с пряк ефект върху околната среда, тъй като се очаква да имат временен 
отрицателен ефект - само по време на извършването им, който ще е нисък до 
незначителен и локален. 

Съществуващите екологични проблеми по отношение на повърхностните води се 
свързани със замърсяването на водните тела, които се получават най-вече от: заустване 
на отпадъчни води от населените места, замърсяване от индустриални източници, 
замърсяване от дифузни източници, изграждане на язовири, корекции и защитни диги и 
др., описани в т. 5.2.1. 

Подземни води 

Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че предимно 
първите под повърхността подземните водни тела не са защитени от природни и 
антропогенни въздействия, които влияят негативно върху количественото и химичното 
им състояние. Основни всред тях са:  

• Точкови източници на замърсяване: 

o градски пречиствателни станции; 

o ферми, складове и други селскостопански обекти; 

o депа за отпадъци/сметища с площ до 0,25 km2; 

o мини, хвостохранилища с площ до 0,25 km2; 

o складове за пестициди (ББ кубове); 

o замърсявания от минали дейности, заемащи площ до 0,25 km2; 

• Дифузни източници на замърсяване: 

o селско стопанство (обработваема земя, пасища, трайни насаждения, 
хетерогенни селски стопанства); 

o дренажи от населените места; 

o депа за отпадъци/сметища; 

o мини, хвостохранилища, кариери за изземване на наносни отложения 
в речни корита; 

o замърсявания от минали дейности; 

o силна повърхностна ерозия при интензивни валежи. 
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• Натиск от водовземане: 

o значителни водовземане с експлоатационен индекс над 40 % в 
подземни водни тела BG2G000000Q003, BG2G000000Q005, 
BG2G000000Q006, BG2G000000Q014, BG2G00000N025 и 
BG2G00000Pg026; 

o нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово 
водоснабдяване и други цели; 

• Натиск от климатични изменения: 

o наводнения; 

o засушаване. 

8.3 Земни недра 

Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че земните 
недра са подложени както на естествени, така и на антропогенни въздействия, 
включващи механично нарушаване на приповърхностния слой от физико-геоложки 
процеси и явления (ерозия, срутища, свлачища, наводнения, пропадане в еоличните 
образувания и др.), изкопни и насипни работи за жилищна, комунална, транспортна, 
туристическа и друга строителна дейност, замърсяване с отпадъчни води от утечки в 
канализационните мрежи и от септични ями, с нефтопродукти и други опасни вещества 
при пътно-транспортни произшествия и пр. 

8.4 Почви 

Основните екологични проблеми и тенденции по отношение на почвите се изразяват 
най-вече с развитие на проблемите, свързани с почвено запечатване, ерозия, свлачищни 
процеси, локално замърсяване и вкисляване и засоляване. 

Процесът на почвено запечатване се отнася за почви, използвани и трайно застроени за 
селищно изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и 
транспортни участъци, пътна и железопътна мрежа и др. Очаква се през следващите 
години процесът да е още по-силно изразен поради запазващите се темпове на 
разрастване на някои селищни структури и развитието на съпътстваща инфраструктура 

Почвената ерозия засяга огромни площи от територията на страната. Тя е естествен 
процес, който е силно зависим от антропогенните фактори. Обезлесяването и 
прочистването на естествената растителност при реализация на инфраструктурни, 
промишлени, туристически и др. проекти, интензивното земеделие и липсата на 
адекватни противоерозионни мероприятия водят до задълбочаване на проблемите, 
свързани със загуба на ценни почви в следствие на развитието на ерозия. Свлачищата 
също са природни процеси и причините за възникването им са свързани със силно 
пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони, но са 
и много зависими от дейността на човека в урбанизираните райони. 

Локалното замърсяване на почвите е свързано най-често с транспортната мрежа, 
складовете за опасни вещества и промишлените предприятия. Проблемите, свързани с 
транспорта, се изразяват в локални замърсявания с нефтопродукти, засоляване на 
околните почви в следствие на поддръжката на пътната мрежа в зимни условия и 
замърсяване с битови отпадъци. Всички складове за опасни вещества създават реална 
опасност за околната среда и населението. Промишлените предприятия са един от 
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основните източници на замърсяване на почвите с тежки метали, а теченията на реките 
се явяват най-честия транспортен коридор, чрез който тези замърсители попадат в 
почвите, понякога на значителни разстояния от източника си. 

Вкисляването е процес, при който под действие на природни и антропогенни фактори 
се увеличава съдържанието на киселини в почвата. Реакцията на почвата влияе пряко 
върху подвижността и усвоимостта на хранителните и нехранителните елементи, а 
оттам и върху растежа и развитието на растенията. Селскостопанските култури 
реагират силно на високата почвена киселинност, като най-уязвими са растенията в 
начален стадии на развитие. 

Засоляването е процес, при който в почвата се натрупват водоразтворими соли над 1% 
или обменен натрий с количество по-голямо от 15% от сорбциония капацитет на 
почвата. Засолените почви обикновено заемат равнинни терени със слаб или без отток 
на повърхностните води. При това положение водите, които носят почвеният разтвор, 
се изкачват много близко до повърхността и при изсъхване на почвата солите 
кристализират. Засоляване се получава също при широко прилагане на изкуствено 
напояване. 

8.5 Ландшафт 

При ландшафта има няколко основни проблема, като липсата на конкретно 
законодателство, замърсяване на компонентите на ландшафта, промяна на видовете 
ландшафт, нарушения на ландшафта и визуално-естетично въздействие. 

Липса на нормативна база - Понастоящем единственият нормативен документ в 
България, който предвижда опазване и управление на ландшафта, е Европейската 
конвенция за ландшафта. Липсата на национално законодателство в областта на 
ландшафта е сериозна пречка за правилната оценка на въздействието върху ландшафта 
и съставните му части и съответно за опазването му. Необходимо е законово да се 
регламентират дейностите по опазване и устойчиво управление на ландшафтите.  

Замърсяване на компонентите на ландшафтите– Проблем, свързан с опазване на 
ландшафтите е замърсяването на компонентите на ландшафта, каквито са почвите, 
растителността, местообитанията с тежки метали, изкуствен торове и препарати за 
растителна защита, миграция на замърсителите по хранителните вериги, и в 
екосистемите, увреждане на компонентите на ландшафтите при наводнения, пожари, от 
инфилтрата на нерегламентирани сметища. Наличието на ерозионни процеси и 
необходимостта от минимизиране на мътността на реките и количеството на твърдия 
отток също причиняват замърсяване на ландшафтите. Проблемите с опазване на 
ландшафтите в района са свързани не само с необходимостта да бъдат рекултивирани 
нарушените площи при експлоатацията на сметища, но и да се разшири залесителната 
дейност и провеждането на противоерозионни мероприятия в районите които са 
ерозирани или застрашени от ерозия. Разностранното хидроенергийно, пътно и 
курортно строителство следва да бъдат съобразени с опазване на визуално-
естетическото въздействие и запазването на екологично равновесие в екосистемите. В 
резултат от строителните дейности при изграждане на нови обекти, реконструкцията и 
модернизацията на съществуващите обекти и полагането на необходимата 
инфраструктура се получава запрашаване и замърсяване на компонентите на 
ландшафта с тежки метали и сажди от пътищата; с отпадъци и гориво-смазочни 
материали от автотранспорта и строителната механизация, и от дейностите свързани с 
поддръжка на транспорта. 
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Промяна на типовете ландшафти - Проблем за опазване на ландшафтите в 
Черноморски район е нарушаване и замърсяване на съществуващите ландшафти при 
антропогенизацията и създаване на нови типове антропогенни, техногенни, 
промишлени, селищни и комуникационни ландшафти. Създаване на нови ландшафтни 
типове в резултат от изграждане на новите съоръжения и антропогенизацията на 
териториите е също съществен проблем. Те имат неблагоприятно визуално-естетическо 
въздействие, заместват естествените ландшафти и се увеличават като площи с всяка 
следваща година.  

Нарушаване на ландшафтите - Нарушенията върху ландшафтите могат да бъдат 
преки и вторични. Преките нарушения на ландшафтните компоненти се наблюдават по 
време на строителни дейности, рехабилитацията и модернизацията на всички видове 
обекти и тяхната инфраструктура и са резултат от присъствието и експлоатацията на 
строителна техника на площадката, като се получава и визуално-естетическо 
натоварване на териториите. Вторични промени в ландшафтите се наблюдават 
вследствие на следните дейности: промени в използването на земята, поставянето на 
огради и осветление, промени на характера на ландшафтите вследствие причинени от 
интензификацията на използването на терените, ерозия на почвите, въздействие върху 
ландшафтите вследствие в резултат ландшафтното оформяне на терените. 

Визуално-естетически въздействия - Вторични промени върху ландшафтните 
компоненти има вследствие изграждането на нови структури и обекти, диги, канали, 
съоръжения. Визуални въздействия се получават при изграждане на индустриални, 
технологични, транспортно-логистични центрове, изграждане на туристическа 
инфраструктура, подмяна на инфраструктура, подмяна или изграждане на нови 
водопроводни системи и канализационни мрежи. 

8.6 Биологично разнообразие 

Като цяло, усилената урбанизация и презастрояване, особено в Черноморските курорти, 
интензификацията на транспорта, замърсяването на вътрешните водни басейни и 
акваторията на Черно море, замърсяване на нови територии с промишлени и битови 
отпадъци и др. са мощни отрицателни фактори, които влияят на биологичното 
разнообразие. 

Презастрояването или развитието на туристическа и друга инфраструктура в по-
чувствителните райони (в т.ч защитени територии, обекти от Натура 2000, редки и 
уязвими местообитания и екосистеми като влажни зони, участъци по коритата на реки, 
гори и др.) става по-сериозен проблем през последните години.  

Шосейният транспорт е общ екологичен проблем и отрицателното му влияние върху 
околната среда конкретно засяга биологичното разнообразие. Рискът от сблъсък на 
животни с автомобилите значително нараства през летните месеци, особено в места с 
високо биологично разнообразие, пресичани от големи пътни артерии – долините на 
реките Батова, Ропотамо, Камчия и др. 

Замърсяването на въздуха, особено в големите градове в резултат на интензивното 
движение на автомобили води до влошаване на средата за живот, оттам до 
ограничаване на биологичното разнообразие и дори до изчезване на синантропни 
видове птици и бозайници. Отлагането на замърсители на въздуха е продължаващ 
проблем за здравното състояние на горите и местата на растителните общности. Той 
нарушава здравословния баланс на организми или екосистеми пряко или чрез 
подкисляване на почвите. Взаимодействието на отложените замърсители на въздуха с 
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листната маса променя хранителния статус на дърветата и засилва податливостта им на 
болестотворни гъбички или насекоми-вредители.  

Общият брой на видовете, които са чужди за България, нараства постоянно от 1900 г. 
насам. Най-уязвимите местообитания предвид навлизането и натурализирането на 
чужди растителни видове са тези, създадени от човека, последвани от местообитанията 
в речните долини. 

Безконтролното изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми на изходите 
на населените места, около пътните артерии и замърсяването на зелените площи също е 
значителен проблем. Това пряко влошава местообитанията, унищожава ценни 
растителни видове и влияе пряко и косвено на разнообразието на фауната. 

Горските пожари са голям проблем за флората и фауната, тъй като те променят всички 
условия на околната среда, в т.ч. унищожават растителни и животински видове, много 
от които са редки и ценни, частично или изцяло унищожават слоя от чернозем, създават 
предпоставки за проникване и развитие на гъбични и други вредни организми, което 
води до нарушаване на стабилността на екосистемите.  

Същото може да се каже и за умишлените палежи в обработваемите площи, 
унищожаващи и прилежаща синурна и поясна растителност и животинските видове в 
тях. 

Бракониерството в акваторията на Черно море и Черноморските езера е също наболял 
екологичен проблем с отношение върху биоразнообразието. 

Проблем е и незаконния и нерегламентиран лов през зимните месеци в северните 
черноморски влажни зони – Дуранкулашко и Шабленско езера, където се струпват 
значителни числености водолюбиви птици, някои от които световно застрашени 
видове. 

8.7 Културно-историческо наследство 

Основните проблеми, свързани с опазването на културното и историческото 
наследство, които могат да възникнат при реализацията на някои от структурните 
мерки на ПУРН,са: 

• Недостатъчно съответствие с изискванията за защита и опазване на недвижимите 
културни ценности по Закона за устройство на територията, Закона за културното 
наследство, Закона за опазване на околната среда и постановленията към тях;  

• Непредвидени и непредприети превантивни мерки за физическа защита и 
съхранение на недвижимите културни ценности при реализацията на някои 
структурни мерки (свързани с почистване на бреговете на реките, изграждане на 
диги, ново залесяване и др.);  

• Работи по съхранение и възстановяване (РСВ) на новооткрити обекти на 
културното и историческото наследство, които не са изпълнени качествено или с 
неподходящи за РСВ материали, засягащи конкретните условия (микроклимат) в 
средата на представяне; 

8.8 Материални активи 

Част от материалните активи, имащи отношение към контролирането на рисковете от 
наводнения на територията на Басейнова Дирекция „Черноморски район”, не са в добро 
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техническо състояние, а на някои места дори липсват. Като проблемни могат да се 
определят остарелите хидротехнически съоръжения, неукрепените брегове, 
разрушената инфраструктура около водните обекти. Други материални активи, които 
оказват влияние върху водните обекти и се определят като създаващи екологични 
проблеми, са лошото състояние на съществуващите хидромелиоративни съоръжения, 
остарелите водоснабдителни и канализационни мрежи, неизяснена собственост и 
отговорност за подържане на някои язовири и водоеми. 

8.9 Отпадъци 

Проблеми могат да възникнат при лошо управление на дейностите с отпадъци:  

• нерегламентирано натрупване на отпадъци, предимно строителни и торови маси в 
деретата и реките. 

• неподдържане, съгласно изискванията на действащото законодателство на 
площадките за временно съхранение на отпадъци (предимно опасни отпадъци). 

• незакрити депа за отпадъци. 

8.10 Опасни вещества 

Неспазване на условията по отношение на предотвратяване, намаляване и 
отстраняване на щети от аварии при предприятия и обекти по IРРС и SЕVESO, както и  
неизпълнение на всички мерки в ДППГА и ДБ биха довели до екологични проблеми, 
свързани с опасните вещества.  

Причина за възникване на голяма авария в ПСНРП/ПСВРП, а от там и възникване на 
екологични проблеми, е възможно да е свързана, освен с производствена грешка, но и с 
природни бедствия, като наводнения. 

8.11 Вредни физични фактори 

Основните екологични проблеми, свързани с влошената акустична обстановка, но 
които не са свързани с ПУРН и неговата реализация, могат да се обобщят както следва:  

• Постоянно нарастване на броят на МПС, включително и увеличаването на броя на 
частните моторни превозни средства при съществуващата улична и пътна мрежа; 

• Непрекъснатото и с бързи темпове разрастване на градския транспорт; 

• Променени условия и интензивен туристически поток на български туристи с 
лични МПС; 

• Прелитащи самолети (основно през летния сезон) над жилищните комплекси;  

• Частично въздействие от железопътен транспорт и минимално локално от 
промишлени дейности 

8.12 Население, човешко здраве 

В Черноморският район на басейново управление са определени 45 района със 
значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), което засяга много хора, както 
постоянно живеещи, така и временно пребиваващи, предвид, че разглежданият район е 
предимно курортен. В 34 от тях се съдържат местоположения с речни наводнения, а в 
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11 с морски наводнения. Проблемите са свързани със здравето и живота на тези хора. В 
някои от тези райони вече са възниквали наводнения и са отбелязани съществени 
материални загуби за населението, застрашено е здравето на хората, техния нормален 
живот, социалните им дейности, рекреацията и почивката им. Съществен проблем е и 
фактът, че голяма част от хората изобщо не знаят как да реагират при опасност от 
наводнения или възникване на такива. 

 

9 Цели на опазване на околната среда 

9.1 Цели на опазване на околната среда на международно равнище 

Основните цели за опазване на околната среда на международно ниво включват тези, 
посочени в ключови стратегии, програми и планове на ЕС, като за основен 
стратегически документ се приема Стратегия "Европа 2020". 

С изпълнението на тази стратегия Европа се стреми да постигне растеж, който да бъде 
интелигентен, приобщаващ и устойчив. 

Интелигентен растеж означава постигане на по-добри резултати в ЕС в областта на: 

• образованието (прилагане на стимули за хората да се учат и да подобряват 
уменията си); 

• научни изследвания/иновации (създаване на нови продукти/услуги, които водят до 
растеж и работни места и съдействат за решаване на социалните проблеми); 

• дигитално общество (използване на информационни и комуникационни 
технологии); 

Приобщаващ растеж означава: 

• Подобряване равнищата на заетост в Европа - повече и по-добри работни места, 
особено за жените, младите и по-възрастните хора; 

• Съдействие на хората от всички възрастови групи да предвидят и да се приспособят 
към промените чрез инвестиции в умения и обучение; 

• Модернизиране на пазарите на труда и социалните системи; 

• Осигуряване облагите от растежа да достигнат до всички части на ЕС. 

Устойчив растеж означава: 

• Развитие на по-конкурентна икономика с ниска въглеродна интензивност, в която 
ресурсите се използват по ефективен и устойчив начин; 

• Опазване на околната среда, намаляване на емисиите и недопускане на загуба на 
биоразнообразие; 

• Използване на водещото положение на Европа в разработването на нови 
екосъобразни технологии и производствени методи; 

• Въвеждане на ефективни интелигентни електроразпределителни мрежи; 

• Използване на мрежи в европейски мащаб за осигуряване на нашите предприятия 
на допълнително конкурентно предимство (особено на дребните производители); 
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• Подобряване на условията за дейността, особено за малките и средните 
предприятия; 

• Подпомагане на потребителите да правят напълно осведомен избор. 

Стратегия „Европа 2020“ има 5 водещи цели за периода до 2020 г., както следва:  

• Заетост - работни места за 75% от хората на възраст между 20 и 64 г.; 

• Научни изследвания и иновации - инвестиране на 3% от БВП на ЕС (отчитайки и 
публичния, и частния сектор) в научни изследвания и иновации; 

• Изменение на климата и устойчивост на енергетиката - намаляване на емисиите на 
парникови газове с 20% спрямо 1990 г., добиване на 20% от енергията от 
възобновяеми енергийни източници (индивидуалната цел за България е 16%); 
увеличаване на енергийната ефективност с 20%; 

• Образование - намаляване на броя деца, отпадащи от училище без да завършат, с 
10%; поне 40% от населението на възраст 30-34 г. следва да има висше 
образование; 

• Борба с бедността и социалното изключване - намаляване с най-малко 20 млн. на 
броя хора, изложени на риск от бедност и социално изключване; 

Тези 5 цели на равнище ЕС се адаптират и превръщат в национални цели за всяка 
държава-членка в съответствие с конкретното състояние и обстоятелствата в нея.  

Приоритетите и целите при управление на риска от наводнения в Черноморски РБУВ са 
определени на база дефинираните на национално ниво приоритети и цели. 
Предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели най-вече по отношение на 
опазването на околната среда. 

9.2 Цели на опазване на околната среда на национално равнище 

Целите за опазване на околната среда на национално ниво са отразени в основните 
планове, програми и стратегии за България, като Националната програма за развитие 
България 2020 г. (НПР БГ 2020) (приета от МС на 19.12.2012 г.), която е водещ 
стратегически и програмен документ, определящ целите и политиките за развитието на 
страната до 2020 г. В момента това е най-новият документ, съдържащ целите за 
опазване на околната среда до 2020 г. на национално ниво. Сред другите основни 
национални документи са Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г, 
Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и др.  

Основната цел на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 
въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 
стопанската дейност от наводненията в Черноморски район за басейново управление на 
водите (РБУВ) и по-конкретно – в определените райони със значителен потенциален 
риск от наводнения. 

9.3 Цели на опазване на околната среда на ниво район за басейново управление 

ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки 
характеристиките на конкретния речен или морски басейн и интегрира аспектите на 
опазване на околната среда, като осигурява високо ниво на опазването й. В него е 
включена Програма от мерки, която се съсредоточава върху предотвратяване, защита, 
повишаване на подготвеността и информираността по отношение на наводненията. В 
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този аспект предвижданията на ПУРН в Черноморски РБУВ са свързани най-вече с 
един регионален/секторен стратегически документ, а именно: План за управление на 
речните басейни в Черноморски район за басейново управление. Неговите приоритети и 
цели, както и тези на самия ПУРН, подкрепят целите за опазване на околната среда. 

 

10 Въздействия върху околната среда 

Въздействията върху околната среда са оценени на ниво приоритети и цели на ПУРН и 
на ниво мерки. 

10.1 Оценка на въздействията на ниво приоритети и цели 

В следващата таблица е направен анализ на потенциалното въздействие върху околната 
среда на приоритетите и целите на ПУРН в Черноморски РБУВ с оглед на екологичните 
и социалните аспекти, които имат отношение към тях.  
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Оценка на приоритетите и целите на ПУРН в ЧРБУВ 

Приоритети Цели 

Екологични и 

социални 

аспекти 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда Обща 

оценка  

1.Опазване на 
човешкия живот 
и на 
общественото 

здраве 
  

1.1.Минимизиране броя на 
засегнатите и пострадали хора 
при наводнения  

Население 
Човешко здраве 

ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се 
съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, 
включително прогнозите за наводнения, системите за ранно 

предупреждение и отчита характеристиките на Черноморски район за 
басейново управление. Предвид това изпълнението на тази цел ще има 
изцяло положително въздействие върху населението и човешкото здраве, 
като се минимизират броя на засегнатите и пострадали хора при 
наводнения. 

+ 

1.2.Осигуряване бързо 

отвеждане на водите при 

интензивни валежи и 

наводнения  

Води 

Почви 

Ландшафт 
Биоразнообразие 
Население 
Човешко здраве 

Изпълнението на тази цел ще има силно положително въздействие. Най-

вече директно въздействие се очаква при опазване от замърсяване на 
водите, почвите и ландшафта и индиректно при опазването на 
биоразнообразието, населението и човешкото здраве. 

+ 

1.3.Възстановяване на 
нормалните условия за живот  

Население 
Човешко здраве 

Нормалните условия на живот са ключови за населението, за 
общественото и в частност човешкото здраве. Изпълнението на тази цел 

ще има положително въздействие върху населението и най-вече върху 

физическото и психическо здраве на хората. 

+ 

1.4.Минимизиране броя на 
засегнатите обекти от 
социалната инфраструктура  

Население 
Човешко здраве 

Изпълнението на тази цел ще има положително въздействие върху 

населението и човешкото здраве най-вече при изпълнение на социалните 
функции на обществото, осигурявани чрез обектите от социалната 
инфраструктура. 

+ 

2. По-висока 
степен на защита 
на критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

2.1. Подобряване на защитата 
на обекти от техническата 
инфраструктура  

Материални 
активи 

Население 
Човешко здраве 

Доброто състояние на техническата инфраструктура е предпоставка за 
опазване на населението и човешкото здраве и живот. Предвид това 
изпълнението на тази цел от една страна ще има силно положително 

въздействие върху населението и човешкото здраве, но от друга при 

необходимост от извършването на строителни работи може да се очаква 
увреждане/нарушаване на почвите, биоразнообразието, водите и 
ландшафта, в района на строителните площадки. 

0/+ 

2.2. Подобряване на защитата 
на значими стопански и 

културно-исторически обекти  

Културно - 

историческо 

наследство 

Население 

Подобряването на защитата на значимите стопански и културни обекти от 
една страна ще доведе до тяхното опазване и защита, но от друга при 

необходимост от строителни дейности може да се очаква отрицателно 

въздействие върху водите, почвите, ландшафта и биоразнообразието в 

района на строителните дейности. 

0/+ 
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Приоритети Цели 

Екологични и 

социални 

аспекти 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда Обща 

оценка  

3.Повишаване на 
защитата на 
околната среда  
  

  

  

3.1.Подобряване на защитата на 
канализационните системи  

Води 

Почви 
Ландшафт 
Население 
Човешко здраве 

Защитата на канализационните системи от наводнения и възникналите в 

следствие на тях проблеми ще има силно положително въздействие върху 
компонентите на околната среда и най-вече върху водите, почвите, 
ландшафта, населението и човешкото здраве 

+ 

3.2.Подобряване на защитата на 
индустриалните обекти 
(основно IPPC и SEVESO 

обекти)  

Всички 

компоненти на 
околната среда, 
населението и 

човешкото 

здраве 

Защитата на индустриалните обекти, както в дългосрочен, така и в 

краткосрочен план ще има силно положително въздействие върху всички 

компоненти на околната среда, населението и човешкото здраве. 
Изпълнението на тази цел ще доведе до повишаване и на сигурността в 

тези обекти. 

+ 

3.3.Минимизиране на 
засегнатите зони за защита на 
водите, защитени територии и 

защитени зони  

Води 

Почви 

Ландшафт 
Биоразнообразие 
Население 

Макар и с препоръчителен характер изпълнението на тази цел ще има 
положителен ефект върху компонентите на околната среда. Тази цел ще 
окаже положително въздействие и върху населението за поддържане на 
нормални условия на живот. 

+ 

3.4.Подобряване на 
водозадържащата способност 
на земеделските, горски и 

крайречни територии  

Води, 

Почви 

Биоразнообразие 
Население 

Макар и с препоръчителен характер изпълнението на тази цел ще има 
положително въздействие най-вече върху водите, почвите, като осигури 

оптимални условия за обитаване на флората и фауната.  

+ 

4.Подобряване 
на 
подготвеността и 

реакциите на 
населението  

4.1.Повишаване подготвеността 
на населението за наводнения  

Население 
Човешко здраве 

Повишаване на подготвеността на населението за наводнения ще има 
подчертан положителен ефект, във връзка с опазване на общественото и 

човешко здраве. 

+ 

4.2.Подобряване на реакциите 
на населението при наводнения  

Население 
Човешко здраве 

Подобряването на реакциите на населението при наводнения е в пряка 
връзка с повишаване на подготвеността на населението при наводнения. 
Изпълнението на целта ще има положително въздействие върху 

населението, във връзка с опазване на общественото и човешко здраве. 

+ 

5.Подобряване 
на 
административн
ия капацитет за 
управление на 
риска от 
наводнения 
(УРН) 

  

5.1.Създаване на съвременна 
нормативна уредба за 
устройственото планиране на 
териториите и УРН  

Всички 

компоненти на 
околната среда, 
населението и 

човешкото 

здраве 

Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, както и към населението и човешкото 

здраве, но би подпомогнала изпълнението на другите заложени цели на 
ПУРН и така индиректно ще повлияе на опазването и съхранението на 
околната среда. 

+ 

5.2.Осигуряване на оперативна 
информация за УРН  

Население 
Човешко здраве 

Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, но реализацията й би подпомогнало 

информирането на населението и опазването на общественото и човешко 

+ 
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Приоритети Цели 

Екологични и 

социални 

аспекти 

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда Обща 

оценка  

  

  
  

здраве. 

5.3.Повишаване на 
квалификацията на персонала, 
ангажиран с УРН  

Всички 

компоненти на 
околната среда, 
населението и 
човешкото 

здраве 

Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, но реализацията й ще доведе до въвличане 
на квалифициран персонал при УРН, а това ще допринесе до намаляване 
на щетите/жертвите от наводнения. 

+ 

5.4.Минимизиране на риска от 
наводнения по водното течение 
за целия речен басейн  

Всички 

компоненти на 
околната среда, 
населението и 

човешкото 
здраве 

Макар и с препоръчителен характер изпълнението на тази цел ще има 
положително въздействие върху всички компоненти на околната среда, 
населението и човешкото здраве, като се минимизира риска от възникване 
на наводнение. 

+ 

5.5.Осигуряване адекватно 

реагиране на публичните 
институции при наводнения  

Население, 
Човешко здраве 

Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и 

факторите на околната среда, но реализацията й ще доведе до намаляване 
на щетите/жертвите от наводнения. 

+ 

 
От направения анализ е видно, че на ниво приоритети и цели на ПУРН очакваните въздействията при прилагането му са положителни 
или клонят към положителни. 
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10.2 Оценка на въздействията на ниво мерки 

В Приложение 1 на настоящият доклад за екологична оценка е приложена таблица, в 
която е показана оценката на всички мерки, изписани в Програмата от мерки (ПоМ). 
Тази програма от мерки е публикувана на интернет страницата на БДЧР 
http://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html за обществени консултации по проекта на 
ПУРН с период на действие 2016-2021 г. в срок до 30.09.2016 г.и е допълнена, като 
включва 975 мерки, в които в цвят са отбелязани следните видове мерки: Мерки 
предложени въз основа на предложенията за финансиране на Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, Мерки предложени 
по издадени разрешителни, Мерки предложени по време на консултациите и Мерки 
предложени по време на консултациите от НС-ЦУ към МЗХ. 

В тази таблица са дадени следните данни за мерките:  

• Пореден номер № 

• Речен басейн 

• Ниво на прилагане/ национално  

• Код на РЗПРН 

• Име на РЗПРН 

• Населено място 

• Община 

• Област 

• Тип мярка 

• Мярка 

• Допълнителна информация и пояснения за мярката 

За всяка мярка в таблицата са дадени коментари, включващи описание и анализ на 
очакваните въздействия и в резултат на анализа е направена оценка включваща: 

• оценка на въздействието върху околната среда,  

• оценка на въздействието върху населението и човешкото здраве 

• обща оценка на въздействието от мярката 

По отношение на очакваното въздействие върху околната среда и във връзка с 

екологичната оценка на ПУРН, мерките в ПоМ са разделени на следните видове: 

• мерки с директен принос към опазване на околната среда–това са мерки като: 
Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екол. състояние на 
селско-стопанските площи, Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с 
подходящи дървесни видове, Забрана за нови корекции на участъци от реките, 
попадащи в границите на ЗТ и ЗЗ от НЕМ Натура 2000, Поддържане на водния 
режим на съществуващи или възстановени влажни зони, Забрана за сечи на 
естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката, Закриване и 
рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или отделни 
предприятия и на депа за отпадъци, особено в заливаеми територии, Мониторинг, 
поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу наводнения и 
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подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроототвали и 
други съоръжения, Актуализация на планове за управление на защитени местности 
с анализи и мерки предвид морски наводнения, Поддържане на съществуващи 
канализационни мрежи в добро състояние. 

• „неструктурни“ или „меки“ мерки,които нямат пряко отношение към околната 
среда като цяло, те са без пряко въздействие, но с общ положителен ефект. Това са 
предимно мерките на ниво Черноморски район за басейново управление на водите, 
които включват подобряване на администрирането, включително нормативни 
ограничения и забрани, подобряване прогнозирането и информацията за 
наводненията, повишаване капацитета на ЧРБУВ и подготовка на вторите ПУРН и 
системи за ранно предупреждение. А от Мерки на ниво Район със значителен 
потенциален риск от наводнение (РЗПРН) – това са предимно мерките за постигане 
на Приоритет 5 (Подобряване на административния капацитет за УРН), Приоритет 
4 (Подобряване на подготвеността и реакциите на населението) и много малко от 
мерките за постигане на Приоритети 1, 2 и 3. 

• „структурни“мерки – това са мерки, които предвиждат реализацията на 
структурни/строителни решения или дейности с пряк ефект върху околната среда, 
катосе очакват директни въздействия при изпълнението (реализацията) на 
структурните мерки и то предимно върху водните и крайбрежните местообитания, 
и свързаните с тях видове риби, земноводни, влечуги, водни и водолюбиви птици и 
бозайници: Възстановяване на компрометирани диги, Дейности за защита на 
речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично укрепване, Залесяване и 
стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир и/или на водохващане от 
повърхностни води, Изграждане на защитен горски пояс, Залесяване на бреговете и 
заливаемите тераси с подходящи дървесни видове, Изграждане на земно-насипна 
дига и комбинация, Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия 
капацитет, Изграждане на нови корекции, Изграждане/ реконструкция/ поддържане 
на буна, вълнобойна стена, вълнолом, дамба; Изкуствено оформяне на речните 
корита с цел забавяне на оттичането; Изпомпване от залети ниски части; 
Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел разтоварване 
на наднормените водни количества; Отводняване на защитени с диги низини; 
Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен материал; Охранителни, 
отвеждащи канали в границите на населените места и изпомпване на води; 
Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири; Почистване на 
речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна; Премахване 
на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани материали 
и други намиращи се в границите на речните легла или дерета; Разширяване на 
"тесните места" като мостове и др, които водят до подприщване на речния отток; 
Регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или 
понижаване; Реконструкция и поддържане на корекциите; Създаване или 
възстановяване чрез оводняване на влажна зона; Създаване на управляеми полдери 
и малки буферни басейни в заливни тераси на реките; Удълбочаване на участъци от 
дере. 

• мерки за избягване на отрицателни въздействия върху защитени зони и 

територии, както и за опазване на елементи на ландшафта с цел осигуряване на 
връзките между защитените зони: Издаване на забрана за строителството в зони с 
риск от наводнения; Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и 
екологично състояние на селскостопанските площи; Забрана за нови корекции на 
участъци от реките, попадащи в границите на защитени територии и защитени зони 
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от НЕМ Натура 2000; Опазване на крайбрежните заливаеми ивици и 
принадлежащите земи на водохранилищата; Забрана за сечи на естествена дървесна 
растителност по бреговете и островите в реката (галерийните гори по речните 
брегове); Поставяне на ограничителни условия към инвестиционни намерения в 
съседни на реката участъци; Изкупуване на частни терени, които са в зони с голям 
риск от наводнение; Изработване или актуализиране на аварийни планове за 
действие; Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни 
разрешителни за големи съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в 
заливаемите зони (Севезо-обекти и такива, подлежащи (действащи въз основа) на 
комплексни разрешителни); Забрана за дейности, свързани с пресушаване на блата 
и други влажни територии; Актуализация на планове за управление на защитени 
територии. 

От направения анализ на вероятните въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве на ниво цел на ПУРН и приоритети и цели за управление на риска от наводнения 
става ясно, че се очаква Програмата от мерки на ПУРН да окаже предимно 
положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.  

По-долу са направени обобщения на анализите и изводите за въздействието от 

предвижданите мерки в ПоМ по компоненти и фактори на околната среда: 

Въздух и климат 

Всички структурни мерки, свързани с дейности като почистване и поддръжка на речни 
участъци, язовири и дерета; премахване на незаконни постройки; реконструкция или 
корекция на речни корита; възстановяване и надграждане на диги са реални източници 
на замърсяване на въздуха с прах и отпадъчни газове от използваната техника по време 
на реализирането им.  

Въздействието от тези дейности е краткотрайно – само по време на прилагането на 
мярката, локално – в рамките на работните площадки и обратимо. Всеки от проектите, 
свързани с такива дейности, трябва да има разписани мерки за намаляване и 
предотвратяване на негативното въздействие върху качеството на атмосферния въздух, 
и осигуряване на редовен контрол на изпълнението им. 

Всички мерки, свързани с озеленяване и биорекултивация ще имат благоприятно 
въздействие върху микроклимата и компонентите на водния баланс. Въздействието е 
положително и дълготрайно. 

Повърхностни води 

От предложените мерки по отношение на повърхностните води значителна част от 
мерките се очаква да окажат дълготрайно положително въздействие. Дейностите, 
свързани със строителство и реконструкция (уширяване на мостове, удълбаване на 
речното дъно и пр.), ще имат временен отрицателен ефект-само по време на 
извършването им, който ще е нисък до незначителен, локален, като последващият 
ефект от тях ще е дълготраен, положителен. 

По време на изграждането и на различните инженерни съоръжения, предвидени за 
защита от морски наводнения е възможно повлияване на качеството на водите за 
къпане, като качествата на водите ще са временно влошени, което ще е незначително, 
краткотрайно и временно и обратимо. Това обикновено се извършва извън курортния 
сезон, така че по време на активния сезон водите ще са придобили подходящите 
качества за къпане. При последващата експлоатация на различните инженерни 
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съоръжения, предвидени за защита от морски наводнения не се очаква повлияване на 
качеството на водите за къпане. 

Подземни води 

Значимостта но подземните води като фактор в наводненията е пренебрежима, тъй като 
не е регистрирано тяхно участие в наводнения на територията на Басейнова дирекция 
„Черноморски район”. Поради това предложените мерки практически нямат 
съществено въздействие върху подземните води и са допустими с изискванията към 
режима, забраните и ограниченията, които следва да се спазват в санитарно-
охранителните зони на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Част от 
мерките оказват косвено въздействие с незначителна до ниска степен върху 
количественото и химично състояние на подземните води. Всред тях: 

• положителни въздействия - основно върху химичното състояние - от намаляване 
и/или прекратяване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на 
изграждането на нови, реконструкцията и/или рехабилитациятана канализационни 
системи и корекции на реки на територията на предвидените селища, както и от 
поддържането им в добро състояние; 

• отрицателни въздействия: 

• върху химичното състояние - от инфилтрация на замърсени води, генерирани 
при строителни дейности по изграждане на  диги, корекции на речни корита 
жилищни, промишлени, земеделски и други сгради, съоръжения и 
комуникации;  

• върху количественото състояние - основно от изграждане и/или 
преустройство на дренажни съоръжения за отвеждане на подземни води и от 
нерегламентиран добив на подземни води. 

В ПУРН няма мерки за физическо опазване и предотвратяване компрометирането на 
водовземните съоръжения от подземни води, попадащи в РЗПРН. 

Земни недра 

По принцип предвидените в ПУРН мерки се очертават както отрицателни, така и 
положителни със слаба до незначителна степен върху земните недра. Отрицателни 
въздействия върху тях се генерират основно от строителство на канализационни и 
водопроводни мрежи, пътища, диги, изграждане на съоръжения, корекция на речни 
корита, защита на бреговете от ерозия и др. Обхватът на въздействията е локален в 
приповърхностната зона на земните недра. Положителни въздействия се очакват от 
намаляване на замърсяването на земните недра вследствие на реализиране на мерки за 
защита на речните брегове и корита от ерозия, изграждането на охранителни и 
отвеждащи канали, възстановяване и изграждане на компрометирани диги, поддържане 
и подобряване на състоянието на съществуващите язовири и пр. Положителнаи 
въздействия се изразяват в намаляване на замърсяването, ограничаване на ерозията, 
предпазване на приповърхностната зона на земните недра от унищожаване или 
увреждане, заблатяване и засоляване. Въздействието на тези мерки е локално с 
ограничен дълбочинен обхват. 

Почви 

От предложените мерки една значителна част нямат пряко въздействие върху почвите, 
а въздействията от прилагането на останалите мерки са както отрицателни, така и 
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положителни по отношение на почвите. Общата степен на тези въздействия е слаба до 
незначителна. 

Отрицателно въздействие върху почвите имат мерките, които предвиждат строителство 
и корекция на диги и изграждане на съоръжения, корекция на речни корита и др. Тези 
отрицателни въздействия могат да се очакват само в районите извън населените места, 
където почвите не са антропогенизирани и са със запазени продуктивни качества. 
Степента на въздействията е ниска поради локалния им характер и малките площи 
които се засягат, а самите въздействия се изразяват в унищожаване или увреждане на 
горния почвен слой в следствие на утъпкване, замърсяване и запечатване при 
извършване на строителни дейности. Поради конкретната цел на мерките предвиждащи 
строителни дейности, повечето от тях са локализирани в непосредствена близост до 
речните течения, което означава, че основният тип почви, които ще се засягат са от 
типа наносни почви (алувиални).  

Положителни въздействия върху почвите се очакват от реализиране на мерки за защита 
на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване, изграждането на 
дренажни системи и поправката на компрометирани диги. Положителните въздействия 
се изразяват в ограничаване темповете на ерозия и предпазване на почвата в 
определени земеделските райони от унищожаване или увреждане, предпазване на 
почвите от процесите на заблатяване и засоляване. Въздействието на тези мерки е 
локално само в районите където те се прилагат. 

Ландшафт 

Въздействието от прилагането на мерките, върху ландшафтите е както отрицателно, 
така и положително.  

Отрицателно въздействие върху ландшафтите се очаква от мерките, при които ще има 
строителни дейности, поддръжка и ремонт - при подобряване на защитата на обекти от 
техническата инфраструктура, значими стопански и културно-исторически обекти, 
изграждане на канализационни системи, изграждане, възстановяване на канали и диги и 
др. То ще бъде временно, локално, само в района на строителните площадки. По време 
на строителните дейности се очаква и отрицателно визуално-естетическо въздействие 
върху населението, в следствие присъствието на строителна техника, отпадъци и 
строителни материали на строителните площадки, както и от видимостта на самите 
дейности.  

Положително въздействие върху ландшафтните компоненти се очаква от осигуряване 
на бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от урбанизираните 
територии, подобряване на защитата на канализационните системи, минимизиране на 
засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени зони, 
подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и крайречни 
територии, залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни 
видове, забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ и 
ЗЗ от НЕМ Натура 2000, поддържане на водния режим на съществуващи или 
възстановени влажни зони, забрана за сечи на естествена дървесна растителност по 
бреговете и островите в реката, закриване и рекултивиране на стари и вече 
неизползваеми промишлени зони или отделни предприятия и на депа за отпадъци, 
особено в заливаеми територии, мониторинг, поддържане в техническа изправност и 
подсигуряване срещу наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, 
шламоотвали, сгуроототвали и други съоръжения, разширяване на "тесните места" като 
мостове и др, които водят до подприщване на речния отток; удълбочаване на участъци 
от дере, почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока 
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вълна и други мерки, при които се подобрява състоянието на околната среда и се 
опазват компонентите на ландшафта от замърсяване. 

Положително въздействие върху компонентите на ландшафта, както и положително 
визуално-естетическо въздействие върху населението се очаква от мерките за проверка 
и поддръжката на инфраструктурата за защита от наводнения, поддържане и 
подобряване състоянието на съществуващи язовири, възстановяване на 
компрометирани диги, премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, 
огради, складирани материали и други, намиращи се в границите на речните легла или 
дерета, дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично 
укрепване, залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир и/или 
на водохващане от повърхностни води, изграждане на защитен горски пояс, залесяване 
на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове, изграждане на земно-
насипна дига и комбинация, изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия 
капацитет, изграждане на нови корекции.  

Степента на въздействието върху ландшафтите от изграждане/ реконструкция/ 
поддържане на буна, вълнобойна стена, вълнолом, дамба, създаване на управляеми 
полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките не може да бъде 
преценено на този етап. Това е така защото реализацията на мярката може да включва 
мащабни строителни дейности и дълготрайна промяна на ландшафта, наводняване, 
отсичане на дървета и др. Към момента не е възможно да се направи прецизна оценка 
на въздействията, тъй като за мярката е необходимо изготвяне на подробен проект, 
който следва да бъде одобрен от съответните компетентни органи по 
законоустановените процедури, вкл. процедура за оценка на въздействието върху 
околната среда. 

Биологично разнообразие 

Флора 

Част от предвидените за изпълнение в ПУРН мерки нямат пряко въздействие върху 
растителните и животински организми. Това са така определените „неструктурни 
мерки“, в резултат от прилагането на които ще се отчете общ положителен ефект. 
Предполагаемите въздействия от реализацията на останалите мерки са както 
отрицателни, така и положителни по отношение на растителната и животинска 
компонента на околната среда. Общата степен на предполагаемите въздействия е слаба 
до незначителна. 

Отрицателно въздействие върху флората се очаква от мерките при които ще има 
строителни дейности, поддръжка и ремонт - при подобряване на защитата на обекти от 
техническата инфраструктура, значими стопански и културно-исторически обекти, 
изграждане на канализационни системи, изграждане, възстановяване на канали и диги и 
др. То ще бъде временно, локално, незначително, само в района на строителните 
площадки, пряко и косвено, свързано с повреждане и/или унищожаване на растителни 
видове, запрашаване на растителността, фрагментиране на местообитания 
унищожаване на естествената растителност и безпокойство, прогонване или 
унищожаване на животински индивиди, вкл. хидробионти.  

Отрицателно въздействие от прилагането на мерките върху биологично разнообразие, 
отчитайки природозащитния статус на видовете може да има при прилагане на мерките 
корекции на водни легла, транспорт по временни пътища при строителството на 
обектите, поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири, 
поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони, 
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изграждане на нови корекции, разширяване на "тесните места" като мостове и др, които 
водят до подприщване на речния отток; удълбочаване на участъци от дере и др. защото 
така може да се промени биоразнообразието в териториите и да се нарушат или 
унищожат местообитанията на редки и застрашени видове може да се унищожи 
крайбрежна растителност, очаква се размътване на водата, обезпокояване, прогонване и 
в някои случаи смъртност на водни и водолюбиви видове. Поради локалния характер и 
краткосрочната продължителност на горе изброените дейности (само по време на 
строителството/ възстановяването/ почистването) като цяло степента на въздействие е 
незначителна, но на принципа на предпазливостта се препоръчват смекчаващи мерки за 
намаляване на въздействието особено върху консервационно значимите видове. При 
евентуално засягане на защитени зони от бъдещи проекти за изграждане на диги, е 
наложително проектните предложения да подлежат на отделна процедура за оценка на 
съвместимостта с предмета и целите на защитените зони.  

Положително въздействие върху флората се очаква от подобряване на защитата на 
индустриалните обекти, минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, 
защитени територии и защитени зони, подобряване на водозадържащата способност на 
земеделските, горски и крайречни територии, въвеждане и изпълнение на изисквания за 
добро земеделско и екол. състояние на селско-стопанските площи, залесяване на 
бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове, забрана за нови 
корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ и ЗЗ от НЕМ Натура 
2000, поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони, 
забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката, 
закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или 
отделни предприятия и на депа за отпадъци, особено в заливаеми територии, 
мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу наводнения и 
подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроототвали и 
други съоръжения, разширяване на "тесните места" като мостове и др, които водят до 
подприщване на речния отток; удълбочаване на участъци от дере, почистване на речни 
участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна, мерките за проверка и 
поддръжката на инфраструктурата за защита от наводнения, поддържане и подобряване 
състоянието на съществуващи язовири, възстановяване на компрометирани диги, 
премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани 
материали и други, намиращи се в границите на речните легла или дерета, дейности за 
защита на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично укрепване, залесяване и 
стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир и/или на водохващане от 
повърхностни води, изграждане на защитен горски пояс, залесяване на бреговете и 
заливаемите тераси с подходящи дървесни видове, изграждане на земно-насипна дига и 
комбинация, изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет, 
изграждане на нови корекции и други мерки,при които се подобрява състоянието на 
околната среда и се опазва растителността от замърсяване. Положителните въздействия 
се изразяват в запазване и подобряване на биоразнообразието и запазването и 
подържането на ценни местообитания в териториите. Въздействието на тези мерки е 
локално (в районите, където те се прилагат), като тяхната естествена връзка със съседни 
влажни зони, гори и земи с висока природна стойност определя дългосрочния 
положителен ефект от реализацията им. 

Степента на въздействието върху биологично разнообразие, отчитайки 
природозащитния статус на видовете от изграждане/ реконструкция/ поддържане на 
буна, вълнобойна стена, вълнолом, дамба, създаване на управляеми полдери и малки 
буферни басейни в заливни тераси на реките, умишлено заливане на земеделски земи 
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при скъсване на диги не може да бъде преценено на този етап. Това е така защото 
реализацията на мярката може да включва мащабни строителни дейности и 
дълготрайна промяна на терена, наводняване, отсичане на дървета и др. Към момента 
не е възможно да се направи прецизна оценка на въздействията, тъй като за мярката е 
необходимо изготвяне на подробен проект, който следва да бъде одобрен от 
съответните компетентни органи по законоустановените процедури, вкл. процедура за 
оценка на въздействието върху околната среда. 

Фауна 

Като цяло мерките предвидени в ПУРН и представени в т. 3.1 са с положителен ефект 
върху биологичното разнообразие. 

Отношение към околната среда, флората и фауната имат предвидените мерки за 
постигане на Приоритет 1 Опазване на човешкия живот и общественото здраве и за 
постигане на Приоритет 3 Повишаване защитата на околната среда. 

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие се гарантира с мерки: 

• Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; 

• Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения; 

• Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 
складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или 
дерета,  

За постигане на Приоритет 1, както и мерките: 

• Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ и ЗЗ 
от НЕМ Натура 2000; 

• Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони 
(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.); 

• Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в 
реката (галерийните гори по речните брегове),  

за постигане на Приоритет 3. 

Положителни върху биоразнообразието ще са мерките: 

• Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел разтоварване 
на наднормените водни количества 

 за постигане на Приоритет 1, както и мерките: 

• Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир. Изграждане 
на защитен горски пояс 

• Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове 

• Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или 
отделни предприятия 

• Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за отпадъци, особено в 
заливаеми територии 

 Актуализация на планове за управление на защитени местности с анализи и мерки 
предвид морски наводнения 
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за постигане на Приоритет 3. 

Отрицателно въздействие, свързано с нарушаване на крайречни местообитания и 
евентуална смъртност на индивиди, се очаква при мярка - Почистване на речни 
участъци и дерета, за постигане на Приоритет 1. Възможно е прилагане на смекчаващи 
мерки. 

Културно наследство 

Отрицателни въздействия се очакват при реализацията на мерките, включващи: 
почистване на бреговете на реките, залесяване на гола площ във вододайни зони, 
изграждане на защитен горски пояс, залесяване на бреговете и надзаливаемите тераси с 
дървесни видове, изграждане на земно-насипни диги или комбинация на диги и 
залесяване, изграждане на нови канализационни мрежи и нови корекции на речните 
корита. Това въздействие ще бъде отрицателно, тъй като ще бъдат засегнати най-вече 
археологическите обекти на КИН. Въздействието ще се изразява в унищожаване на 
археологически напластявания на обекти на бреговете до реките, което представлява и 
разрушаване на археологически обект. Разрушаване на археологически обекти се 
очаква и при изгребване на пръстта за дигите от територията на праисторически, 
антични или средновековни селище, разположени по надзаливните тераси. При 
залесяването пък корените на новите дървета също разрушават структурите на обектите 
и нарушават оригиналното отлагане на седиментите, като разбърква структурите и 
възпрепятстват при археологическото проучване да се предложи коректна възстановка 
на историческа картина с датировки на живота на това място. 

Материални активи 

Въздействието на предложените мерки върху материалните активи ще бъде 
положително и дълготрайно. Предвидени са конкретни мерки, свързани с 
реконструкция и изграждане на нови материални активи, имащи отношение към 
управлението на рисковете от наводнения. Тези материални активи от своя страна ще 
способстват за опазването на други видове материални активи, които иначе биха 
пострадали в резултат на бъдещи наводнения. Примери за такива мерки са: Изграждане 
и реконструкция на охранителни и отвеждащи канали в границите на населените места; 
Реконструкция и поддържане на корекциите; Поддържане и подобряване състоянието 
на съществуващи язовири; Разширяване на "тесните места" като мостове и др, които 
водят до подприщване на речния отток; Поддържане на съществуващите 
канализационни мрежи в добро състояние; Рехабилитация на съществуващи 
канализационни мрежи; Мониторинг, поддържане в техническа изправност и 
подсигуряване срещу наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, 
шламоотвали, сгуроотвали и други подобни съоръжения; Дейности за защита на 
речните брегове и корита от ерозия; Възстановяване на компрометирани диги; 
Изграждане на нови корекции; Почистване и стопанисване на речните легла в 
границите на урбанизирана територия; Прилагане и адаптиране на мерки за защита на 
нови или съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на 
високите води; Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни 
тераси на реките; Изграждане на системи за ранно предупреждение; Изграждане на 
нови канализационни мрежи с необходимия капацитет; Изграждане/реконструкция/ 
поддържане на буна; Изграждане/реконструкция/поддържане на вълнобойна стена; 
Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен материал; 
Изграждане/реконструкция/поддържане на дамба; Изграждане на земно-насипна дига и 
комбинация; Планиране и изграждане на линейни защитни съоръжения (охранителни 
канали); Изграждане/реконструкция/поддържане на вълнолом. 
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Естествено, по време на строителните дейности по реконструкция и изграждане на 
съоръжения може да се очакват известни отрицателни въздействия върху материалните 
активи, но те ще бъдат временни и само за периода на строителство. След това 
въздействието ще бъде само положително. 

Отпадъци 

Предложените мерки в основната си част нямат пряко въздействие върху отпадъците и 
тяхното управление.  

Очаква се известно отрицателно въздействие при мерките, които предвиждат 
строителство и корекция на диги и изграждане на съоръжения, корекция на речни 
корита и др., като в резултат ще се генерират строителни отпадъци, като общата степен 
на въздействия е слаба до незначителна. Въздействията са локални, временни с ниска 
степен на въздействие. 

Опасни вещества 

Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO обекти)  

 Актуализиране на План за действие при аварийни ситуации, включително и при 
наводнения . 

Подготовка на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране на 
територията и УРН. 

Разпоредби за преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни 
разрешителни за обектите (основно IPPC и SEVESO обекти) 

Вредни физични фактори 

Очакваните въздействия по отношение на компонент Вредни физични фактори от 
прилагането на мерките, залегнали в ПУРН на Черноморски район, могат да бъдат 
определени като незначителни, отрицателни, краткотрайни и локални. Тези 
отрицателни въздействия ще възникнат по време на реализиране на всички мерки, 
които са свързани с извършване на различни по мащаб строителни дейности в рамките 
на населените места или в непосредствена близост до жилищни или производствени 
зони, разположени извън границите на населени места, но попадащи в райони с 
потенциален риск от наводнения. Степента на отрицателните въздействия е слаба до 
незначителна. 

Население, човешко здраве 

Като цяло, предложените мерки, засягащи пряко или косвено населението и човешкото 
здраве, са с положителен ефект, с висока степен на значимост и с дългосрочно 
въздействие. От особено важно значение са мерките, свързани с изграждане, поддръжка 
и проверка на защитните съоръжения, поддържане и подобряване на състоянието на 
язовирите, поддръжка на канализационните системи, почистване на речните корита и 
участъци, и др.  

Положителният ефект се изразява в намаляване и ограничаване на засегнатите хора при 
възникване на наводнения, бързо реагиране на запазване на живота на хората, 
отвеждане на водите, възстановяване на нормалния живот и социалните дейности на 
населението.  

Има много предвидени мерки, които нямат пряко въздействие върху населението, но са 
с общ позитивен ефект и също оказват косвено благоприятно въздействие върху хората, 
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като Изготвяне на специални планове за защита на големи индустриални предприятия, 
потенциални източници на вредности при възникване на наводнения.  

Няма посочени мерки, които да имат отрицателно въздействие върху здравето и живота 
на населението.  

10.3 Трансгранично въздействие 

С оглед на териториалния обхват на ПУРН в Черноморски РБУВ се разглеждат 
потенциалните въздействия върху територията на съседните държави Румъния и 
Турция. Заложените в ПУРН приоритети и цели са формулирани в съответствие с 
приетите стратегически документи на международно ниво Основен принцип при 
изготвяне на ПУРН за Черноморски РБУВ е принципът за солидарност, който се 
прилага както на ниво речен басейн и на национално ниво, така и на трансгранично 
ниво.  

Обмен на информация между държавите-членки, които имат общ речен басейн 

или морски регион 

Директива 2007/60/ЕО изисква сътрудничество и обмен на информация между 
държавите-членки, които имат общ речен басейн или морски регион. В Директивата е 
заложено сътрудничество с другите държави по отношение на: 

• Обмен на актуална информация, необходима за предварителната оценка на 
риска от наводнения ( чл. 146в от ЗВ);  

• Предварителен обмен на информация, необходима за съставянето на карти на 
районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения (чл. 146д, ал. 2 
от ЗВ); 

• Съгласуване на ПУРН (съгласно чл. 146н, ал. 3 от ЗВ). 

В съответствие с тези изисквания са направени редица срещи с двете съседни на 
Черноморския РБУВ държави: Република Турция и Румъния. С Република Турция е 
подписана Съвместна декларация на Министъра на околната среда и водите на 
Република България и Министъра на горите и водните въпроси на Република Турция, в 
която се изразява готовност за взаимно сътрудничество и съвместна дейност, с цел 
устойчиво управление и опазване на водните ресурси в трансграничните водни басейни 
(в т. ч. река Резовска) и са провеждани редица срещи на експертната работна група през 
2012, 2013 и 2015 г., като през същите години с Румъния са провеждани редица 
българо–румънски експертни срещи съгласно Директивата за наводненията, както е 
описано по-долу:  

• Обмен на информация, необходима за предварителната оценка на риска от 

наводнения 

o Р Турция - Във водосборите на трансграничните речни басейни на р. 
Велека и р. Резовска не са констатирани наводнения със значителни 
неблагоприятни последици. От Р. Турция не е получена информация за 
регистрирани на тяхна територия наводнения със значителни 
неблагоприятни последици. 

o Румъния - По отношение на ПОРН за ЧРБУВ и от страна на България и 
от страна на Румъния е изразена единна позиция, че за трансгранични 
водни течения, пресичащи границата на ЧРБУВ (България), не са 
регистрирани наводнения, които да се идентифицират като значими. И от 
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двете страни е установено, че няма необходимост от координация на по-
нататъшните стъпки за трансграничния район на Черноморския район за 
басейново управление. 

• Предварителен обмен на информация, необходима за съставянето на карти на 

районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения  

o Р. Турция - Във водосборите на трансграничните речни басейни на р. 
Велека и р. Резовска не са констатирани наводнения със значителни 
неблагоприятни последици в ПОРН и респективно няма определен общ 
трансграничен РЗПРН. 

o Румъния - и от страна на България и Румъния е изразена единна позиция, 
че за трансгранични водни течения, пресичащи границата на 
Черноморски район за басейново управление на водите държави 
(България), не са регистрирани наводнения, които да се идентифицират 
като значими и не са определени трансгранични РЗПРН. 

• Карти на заплахата и риска от наводнения - За Черноморски район за 
басейново управление на водите, във водосборите на трансграничните речни 
басейни на р. Велека и р. Резовска не са констатирани наводнения със 
значителни неблагоприятни последици в ПОРН и респективно няма определен 
общ трансграничен район със значителен потенциален риск от наводнения с 
Република Турция, а също така и с Румъния.  

• Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС в рамките на изготвянето на 

картите на заплахата и риска от наводнения. 

o Р. Турция - По отношение на Директивата за наводненията е представено 
разработването на картите на заплахата и риска от наводнения. 

o Румъния - ЧРБУВ е представила информация за морските наводнения, 
въпреки че няма определен трансграничен РЗПРН с Румъния. От 
българска и от румънска страна е представена информация относно 
определянето на цели и приоритети, и изготвянето на програма от мерки 
за управление на риска от наводнения. 

• Съгласуване на ПУРН - Срещите за обмен на информация за разработения 

ПУРН е планирано да се проведат съгласно постигнати международни 

договорености с Р.Турция и Румъния през 2016 г. 

Заложените в ПУРН на ЧРБУВ приоритети и цели и мерките за тяхното постигане са 
формулирани в съответствие с приетите в стратегически документи и политики на 
национално и международно ниво.  

Очаквани въздействия 

При разработването на ПУРН на ЧРБУВ е приложен принципа на солидарност в 
трансграничен контекст, като в Програмата от мерки към ПУРН не са включени мерки, 
които по своя мащаб и влияние значително увеличават риска от наводнения в посока по 
течението или срещу течението за съседните държави. Освен това във водосборите на 
трансграничните речни басейни не са регистрирани наводнения, които да се 
идентифицират като значими, не са констатирани наводнения със значителни 
неблагоприятни последици в ПОРН и респективно няма определен общ 

трансграничен РЗПРН нито с Р.Турция, нито с Румъния. 
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В ПУРН на Черноморски район не са включени мерки, които по своя мащаб и влияние 
да увеличават риска от наводнения в посока по течението или срещу течението за други 
държави в същия речен басейн или подбасейн – Р.Турция и Румъния.  

В ПУРН не се предвиждат дейностите за защита от наводнения в България, които биха 
могли да окажат въздействие върху съседните страни.Всички реки в Черноморски 
район за басейново управление на водите не се оттичат към р. Дунав и Румъния, а към 
вътрешността на България и от там към водосбора на Черно море. Няма определен общ 
трансграничен РЗПРН нито с Р.Турция, нито с Румъния и няма предвидени и общи 
мерки със съседните страни. 

От направения анализ в ЕО бе установено, че ПУРН за Черноморски район мерки се 
очаква да окаже предимно положително въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве. При реализаирането на голяма част от мерките в ПоМ се очаква или директен 
принос към опазване на околната среда или нямат пряко въздействие околната среда 
като цяло, но имат общ положителен ефект или подпомагат намаляване или избягване 
на отрицателните въздействия върху защитени зони и територии, както и за опазване на 
елементи на ландшафта. Малка част от мерките предвиждат реализацията на 
структурни/строителни решения или дейности с пряк ефект върху околната среда, като 
се очакват директни отрицателни въздействия при изпълнението (реализацията) им и то 
предимно върху водните и крайбрежните местообитания, и свързаните с тях видове 
риби, земноводни, влечуги, водни и водолюбиви птици и бозайници, като тези 
въздействия са краткосрочна продължителност (само по време на строителството/ 
възстановяването/ почистването), като цяло степента на въздействие е незначителна и с 
ограничен локален характер в района на прилаганетоим. 

Поради това не се очаква неблагоприятно въздействие върху съседните държави, 
особено като се има предвид, че обхватът на прогнозираноте въздействията при 
реализирането на някои от предвидените мерки се очаква да бъде локален и в границите 
на определените РЗПРН, а България няма общ трансграничен РЗПРН нито с Р.Турция, 
нито с Румъния. 

Приреализацията на ПУРН не се очаква значително въздействие върху околната 

среда в както в България, така и на територията на други съседни държави - 

Румъния и Република Турция и не се очертава необходимост от провеждане и на 

процедура по ЕО в трансграничен контекст предвид задълженията на страната ни 

по международно, европейско и национално законодателство. 

 

Заключение: 

При разработването на ПУРН на ЧРБУВ е приложен принципа на солидарност в 
трансграничен контекст, като в Програмата от мерки към ПУРН не са включени мерки, 
които по своя мащаб и влияние значително увеличават риска от наводнения в посока по 
течението или срещу течението за съседните държави.  

Във водосборите на трансграничните речни басейни не са регистрирани наводнения, 
които да се идентифицират като значими, не са констатирани наводнения със 
значителни неблагоприятни последици в ПОРН, и респективно няма определен общ 
трансграничен район със значителен потенциален риск от наводнения с Република 
Турция, а също така и с Румъния.  

От направения анализ в ЕО бе установено, че ПУРН за Черноморски район мерки се 
очаква да окаже предимно положително въздействие върху околната среда и човешкото 
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здраве. При реализирането на голяма част от мерките в ПоМ се очаква или директен 
принос към опазване на околната среда или нямат пряко въздействие околната среда 
като цяло, но имат общ положителен ефект или подпомагат намаляване или избягване 
на отрицателните въздействия върху защитени зони и територии, както и за опазване на 
елементи на ландшафта. Малка част от мерките предвиждат реализацията на 
структурни/строителни решения или дейности с пряк ефект върху околната среда, като 
се очакват директни отрицателни въздействия при изпълнението (реализацията) им и то 
предимно върху водните и крайбрежните местообитания, и свързаните с тях видове 
риби, земноводни, влечуги, водни и водолюбиви птици и бозайници, като тези 
въздействия са краткосрочна продължителност (само по време на строителството/ 
възстановяването/ почистването), като цяло степента на въздействие е незначителна и с 
ограничен локален характер в района на прилагането им.Поради това не се очаква 
значително въздействие върху околната среда на територията на други държави - 
Румъния и Република Турция и не се очертава необходимост от провеждане и на 
процедура по ЕО в трансграничен контекст предвид задълженията на страната ни по 
международно, европейско и национално законодателство. 

 

11 Смекчаващи мерки 

След преглед на целите и приоритетите и целите на ПУРН и оценка на очакваните 
въздействия са идентифицирани следните видове мерки: 

11.1 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН 

В проекта на плана се съдържат следните мерки по отношение на комплексните 
разрешителни (КР), които се предлага да отпаднат:  

• „Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни 
разрешителни за големи съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в 
заливаемите зони (Севезо-обекти и такива, подлежащи (действащи въз основа) 
на комплексни разрешителни)“, поради това че липсва информация 
обосноваваща необходимостта, целта и начина за предложената промяна на 
разрешителни режими. Законодателството по КР предвижда прякото участието 
на Басейновите дирекции в процедурите по издаване, преразглеждане и 
актуализиране на КР, чрез което се осигурява възможността за поставяне на 
конкретни, обосновани и приложими изисквания към операторите на 
съответните инсталации, с оглед избягването на отрицателни въздействия върху 
защитени зони и територии, както и за опазване на елементи на ландшафта.; 

• „Разпоредби за преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и 
съответни разрешителни за обектите (основно IPPC и SEVESO обекти)“ -
съгласно нормативната уреда по комплексни разрешителни, чрез условията на 
КР, компетентният орган гарантира съответствието на инсталацията с  
изискванията на Глава седма, раздел втори на ЗООС, част от които са, че 
операторът ще прилага всички подходящи мерки за предотвратяване и 
недопускане на замърсяване. ЗООС съдържа ясно и изчерпателно изброяване за 
основанията и обстоятелствата, при които се извършва преразглеждане, 
актуализиране, изменение или издаване на ново КР. Тези обстоятелства са 
описани в чл. 117, ал. 2 и чл. 124, ал. 2 на Закона и са в пълно съответствие с 
европейското законодателство в областта. Започване на процедура по промяна 
на издадено КР (чрез което компетентния орган вече е установил задълженията 
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на оператора), без наличието на някое от нормативните обстоятелства за 
провеждането ѝ, би повдигнало основателни въпроси от страна на операторите 
защо съответните мерки не са били заложени в условията на КР при 
първоначалното му издаване и/или актуализиране, чия е отговорността за това и 
кой следва на поеме финансовата тежест за осъществяване на евентуални 
допълнителни инвестиции. 

Поради това тези мерки следва да отпаднат от окончателния вариант на ПУРН, същите 
биха могли да се изпълняват при участието на експертите на БД в процедурите по КР. 

Въздух и климат 

Не се налагат допълнителни мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН.  

Води 

Повърхностни води -Не се налагат допълнителни мерки за отразяване в окончателния 
вариант на ПУРН 

Подземни Води -На картите за заплаха и риска от наводнения да се отразят 
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, около които има учредени 
санитарно-охранителните зони. 

Земни недра 

Не се налагат допълнителни мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН. 

Почви 

Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват. Въвеждането 
на смекчаващи мерки по отношение на почвите не е необходимо. 

Ландшафт 

Не е необходимо въвеждане на смекчаващи мерки по отношение на ландшафтите. 
Отрицателните въздействието върху ландшафтните компоненти ще бъдат незначителни 
и при спазване на необходимите законови изисквания, при строителството ще бъдат 
минимизирани. 

Биологично разнообразие 

Предвижданията на ПУРН да се съобразят с мерките, посочени в Доклада за оценка на 
степента на въздействие върху защитените зони, който е неразделна част от настоящия 
доклад.  

Културно-историческо наследство 

Не са необходими допълнителни мерки за отразяване в ПУРН. 

Материални активи 

Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват. Не са 
необходими допълнителни мерки за отразяване в ПУРН. 
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Отпадъци 

Не са необходими допълнителни мерки по отношение на отпадъците за отразяване в 
ПУРН. 

Опасни вещества 

В проекта на плана да отпаднат следните мерки по отношение на комплексните 
разрешителни (КР):  

• „Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни 
разрешителни за големи съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в 
заливаемите зони (Севезо-обекти и такива, подлежащи (действащи въз основа) 
на комплексни разрешителни)“. 

• „Разпоредби за преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и 
съответни разрешителни за обектите (основно IPPC и SEVESO обекти)“ 

Вредни физични фактори 

Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват. Въвеждането 
на смекчаващи мерки не е необходимо. 

Население, човешко здраве 

При прилагането на ПУРН в Черноморски район за басейново управление на водите не 
се очакват негативни въздействия върху населението и човешкото здраве. 
Предвидените мерки в плана са с положително въздействие в дългосрочен аспект, дават 
възможност за превенция и запазване на здравето и живота на населението при 
евентуално възникване на наводнения.  

Затова не се налагат нови мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и 
степента на негативни въздействия, както и за компенсиране на неблагоприятните 
въздействия при прилагане на ПУРН в Черноморски район за басейново управление, 
които да бъдат отразени в окончателния вариант на ПУРН.  

11.2 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН 

В настоящия раздел са представени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните 
въздействия от реализацията на ПУРН върху околната среда и човешкото здраве. 
Мерките са определени от гледна точка на очакваните резултати от тяхното прилагане.  

Въздух и климат 

Всеки от проектите, свързани с дейности по почистване и поддръжка на речни 
участъци, язовири и дерета,премахване на незаконни постройки, реконструкция или 
корекция на речни корита, възстановяване и надграждане на диги и др. трябва да има 
разписани мерки за намаляване и предотвратяване на негативното въздействие върху 
качеството на атмосферния въздух, и осигуряване на редовен контрол на изпълнението 
им. 
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Води 

Повърхностни води 

Отрицателните въздействия върху компонента повърхностни води ще бъдат 
незначителни и при спазване на необходимите законови изисквания по време на 
строителство, а също и мерките от ПоМ, отнасящи се до превенция, защита и 
подготвеност. 

Подземни води 

Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от водовземни съоръжения при 
констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение и реализиране 
на програма за мониторинг след наводнения върху качеството на водата от евентуално 
засегнати водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, за опазване 
здравето и живота на населението. 

Земни недра 

Не се налагат допълнителни мерки при изпълнение на ПУРН. 

Почви 

Поради очакваните ниски отрицателни степени на въздействия от реализацията на 
ПУРН, не се предвиждат допълнителни мерки за смекчаването им. 

Ландшафт 

Не се препоръчват допълнителни мерки. 

Биологично разнообразие 

Прилагането на мярка: Почистване на речни участъци и дерета, за постигане на 
Приоритет 1 да се извършва извън размножителния период на земноводните, влечугите, 
птиците и бозайниците, като най-подходящите периоди са септември-октомври и 
февруари-март. 

Всички инвестиционни предложения или проекти по ПУРН, за които се изисква 
ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с 
предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по 
реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от 
компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от 
извършените оценки, както и с условията в съответния акт.  

Предвидените мерки от ПоМ, попадащи в обхвата на защитени територии,трябва да се 
съобразяват с режимите на опазване в съответните защитени територии. 

Почистването на речни участъци и дерета с цел осигуряване преминаването на висока 
вълна да се извършва контролирано и с подходяща техника, съобразена с особеностите 
на терена и големината на речното корито с цел запазване на хидроморфологичните 
характеристики на участъка в максимална степен. 

При възстановяване на компрометирани диги и изграждане на регулиращи съоръжения 
за изпускане на води зад дигите да се прилагат подходящи строителни практики, като 
дейностите се ограничат в териториалния обхват на строителната площадка с цел 
предотвратяване на замърсяването и запазване на естественото състояние на 
прилежащите терени/територии. 
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Изпускането на води зад дигите да се осъществява контролирано, с възможност за 
пропускане на част от водите в съседни заливаеми територии за запазване на 
естественото състояние на прилежащите терени/територии. 

При изпълнение на дейности за защита на речните брегове от ерозия, включващи 
биологично укрепване, да се използват подходящи местни видове храстовидна и 
дървесна растителност,за да се запази особеностите и спецификата на местната 
растителност и предотвратяване на възможност от проникване на чужди и/или 
инвазивни видове растения. 

Изпълнение на всички мерки, посочени в ДОСВ, който е интегрална част от настоящия 
документ. 

Културно-историческо наследство 

Преди изпълнението на дейностите по проектите започистване на бреговете на реките, 
залесяване на гола площ във вододайни зони, изграждане на защитен горски пояс, 
залесяване на бреговете и надзаливаемите тераси с дървесни видове, изграждане на 
земно-насипни диги или комбинация на диги и залесяване, изграждане на нови 
канализационни мрежи и нови корекции на речните корита да се направят консултации 
със специалисти от съответните музеи, които могат да предоставят необходимата 
информация за археологическите обекти на КИН. Тази информация ще послужи при 
вземането на решения за предприемането на допълнителни мерки с цел най-малко 
последствия за обектите на КИН.  

Ако при реализацията на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт се 
открият и неизвестни недвижими структури и движими находки, които имат признаци 
на културни ценности, дейността временно се спира, съгласно чл. 160 от ЗКН и се 
прилага разпоредбата на чл. 72 от ЗКН. 

Стриктно спазване на изискванията на Закона за културното наследство. 

Материални активи 

Не са необходими допълнителни мерки по отношение на материалните активи. 

Отпадъци 

Управлението на отпадъците при извършване на определени дейности, предимно при 
извършване на мащабни строителни работи при реализация на някои от мерките на 
ПУРН е необходимо да бъде ефективно и да се извършва под строг контрол, за да се 
свеждат до рационалния минимум негативните въздействия. 

Опасни вещества 

За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и 
предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в РЗПРН – 
При актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване на големи 
аварии (ДППГА) и ДБ - при необходимост да се изисква и становище от БДЧР.   

В Аварийните планове на ПСНРП и ПСВРП, които попадат в РЗПРН - да се  взема 
предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с причина от 
възникване на голяма авария и при необходимост да се предвидят конкретни мерки за 
намаляване риска от наводнение и намаляване на евентуалните последици от 
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наводненията върху околната среда, като в тези случаи  да се изисква и становище от 
БДЧР. 

Вредни физични фактори 

Не се предвиждат допълнителни мерки. 

Население, човешко здраве 

При прилагането на ПУРН в Черноморски район не се очакват негативни въздействия 
върху населението и здравето на хората. Предвидените мерки в плана са с положително 
въздействие в дългосрочен аспект, дават възможност за превенция и запазване на 
здравето и живота на населението при евентуално възникване на наводнения.  

Затова не се налагат мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и 
степента на негативни въздействия, както и за компенсиране на неблагоприятните 
въздействия при прилагане на ПУРН в Черноморски район за басейново управление, 
които да бъдат изпълнявани по време на прилагане на ПУРН.  

 

12 Алтернативни решения 

� Нулева алтернатива 

Нулевата опция, която се дефинира като “съществуващо състояние”, представлява 
алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО и е разгледана в раздел 6 от 
настоящия документ (Евентуално развитие на аспектите на околната среда без 
прилагане на ПУРН). 

Освен нея спрямо ПУРН в Черноморски РБУВ се очертават следните алтернативи: 

� Алтернативи по отношение на броя на районите със значителен риск от 

наводнения РЗПРН 

Определянето на РЗПРН е осъществено на база на утвърдени от Министъра на околната 
среда и водите „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и 
определяне на РЗПРН” - ІІ-част от Методиката по чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ. За 
класифициране на риска на предварителните РЗПРН са приложени унифицирани за 
четирите района за басейново управление на водите в България критерии, които са 
обособени в четири категории – човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и 
културно-историческо наследство. За всяка категория е извършена оценка спрямо 
съответните показатели, чиито прагови стойности са организирани в три степени на 
риск – нисък, среден и висок, съгласно Таблица от „Критерии и методи за определяне и 
класифициране на риска и определяне на райони със значителен потенциален риск от 
наводнения”. 

За определянето на предварителните райони със значителен потенциален риск от 
наводнения са използвани географски и аналитични методи. При определяне на 
ПРЗПРН са приложени и основни правила на регионален принцип. Като резултат от 
тази дейност са определени 72 броя предварителни райони със значителен риск от 
наводнения в Черноморския басейнов район, от които 5 броя морски РЗПРН. 

За определяне на окончателните граници на районите са приложени правила за 
детайлизиране на обхвата на РЗПРН. Финализиране на РЗПРН е извършено въз основа 
на определената степен на риск за местоположенията от ПОРН. Изготвен е списък с 
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които попадат 
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местоположения с „висок“ и „среден“ риск. Проведени са обсъждания и консултации 
вследствие на които са извършени промени в проектите на РЗПРН. В резултат от 
проведените анализи и оценки за Черноморския район на басейново управление са 
определени общо 45 района със значителен потенциален риск от наводнения. В 34 от 
тях се съдържат местоположения с речни наводнения, а в 11 с морски наводнения. 

� Алтернативи по отношение на управление на риска от наводнения  

ПУРН е изготвен в една алтернатива, като чрез мулти-критериален анализ е избрана 
най-подходящата комбинация от мерки, като потенциалните варианти за управление на 
риска от наводнения са както следва: 

Стопанисване на земята: Гарантиране, че съществуващите влажни зони и други зони 
за опазване не са неблагоприятно засегнати от наводнения и от мерките за управление 
на наводнения; Подобряване на съществуващите зони за опазване, където е възможно; 
Контролиране на потенциално замърсяване по време на наводнения.  

Въпреки че не са мерки, пряко свързани с наводненията, те са важни мерки за опазване, 
съвместими с Рамковата директива за водите (РДВ), която се занимава с подобряване 
на екологията и качеството на водата.  

Намаляване на риска чрез не-инженерни мерки, включително:Аварийно 
планиране, аварийно реагиране и възстановяване след наводнение;Прогнозиране на 
наводнения и предупреждение;Повишаване на информираността на обществото и 
ангажирането им в реакция на наводненията, където е уместно;Сътрудничество с други 
държави за управление на наводненията. 

Намаляване на риска от наводнения чрез:Изграждане на нови диги, Рехабилитация 
на съществуващите диги и Задължителна редовна поддръжка на дигите. 

Намаляване на риска от повреди на имоти и други съоръжения, чрез увеличаване 

на устойчивостта към наводнения 

Това може да включва физически промени (като проектиране и материали, устойчиви 
на наводнения), или промени в ползването на сгради и други съоръжения; 

Ремонт на локалните отводнителни системи 

За намаляване на наводненията от повърхностни води, улесняване на дренирането на 
водите при наводнения и намаляване на риска от замърсяване от канализацията по 
време на наводнения.  

Комбинации от горепосочените варианти  

Резултатът от прилагането на мулти-критериалния анализ показва, че най-добрият 
вариант за управление на риска от наводнения включва комбинация от горепосочените 
варианти. Тези варианти не включват планиране на земеползването, която се счита за 
регионална мярка. 

� Нулева алтернатива 

Нулевата опция, която ще бъде дефинирана като “съществуващо състояние” за целия 
процес по оценка, ще представлява също алтернатива в съответствие с Директива 
2001/42/EО. 

С цел подобряване качеството на документа по отношение на околната среда като 
обратна връзка към екипа, разработващ ПУРН, в раздел 11.1 са предложени мерки за 
отразяване в окончателния вариант на ПУРН. Това стратегическо консултиране следва 
да осигури интегрирането на съображенията по отношение на екологията в 
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подготовката и приемането на ПУРН с оглед на целите за опазване на околната среда и 
устойчивото развитие.  

 

13 Трудности 

Основните трудности при изготвянето на настоящия доклад за ЕО са свързани с 
късното представяне на проектните предвиждания на ПУРН, както и със събиране на 
актуални данни за ПСВРП и ПСНРП 

 

14 Мерки за мониторинг и контрол 

Съгласно чл. 10 от Директивата за СЕО „Държавите-членки извършват мониторинг на 
съществените екологични последици от изпълнението на планове и програми с оглед, 
inter alia, да идентифицират на ранен етап непредвидени неблагоприятни последици и 
да могат да предприемат подходящи оздравителни действия.“ 

Предлаганите индикатори за мониторинг и контрол са представени в следващата 
таблица. 

Таблица 14-1 Индикатори за мониторинг на въздействията върху околната среда 

Мярка по наблюдение и контрол Срок за 

въвеждане на 

мярката и за 

нейното 

изпълнение 

Индикатори Отговорен орган за 

изпълнението, 

контрол 

Провеждане на мониторинг на 
качеството на водата от засегнати 

при наводнение водовземни 

съоръжения за питейно- битово 

водоснабдяване и санитарно-

охранителни зони. 

 

По време и след 

наводнения на 
водовземни 

съоръжения и 

санитарно- 

охранителни зони 

 

Показатели по 

Наредба № 

9/16.3.001 г за 
качеството на 
водата, 
предназначена за 
питейно- битови 

цели 

Титуляри на 
водовземните 
съоръжения  

МЗ / РЗИ 

 

Съгласувани инвестиционни 

предложения, имащи отношение 
към защитата от вредното 

въздействие на водите 

Ежегодно Брой издадени 

становища за 
допустимост на 
инвестиционни 

предложения, 
съгласно чл. 155, ал. 

1, т. 23 от ЗВ 

 БДЧР 

Издадени разрешителни: 

- за изграждане на нови, 

реконструкция или 
модернизация на съществуващи 

системи и съоръжения за 
регулиране на оттока и за 
защита от вредното въздействие 
на водите; 

- свързани с осигуряване на 
проводимост на речните корита 
и дерета за преминаване на 
висока вълна; 

Ежегодно Брой издадени 

разрешителни; 

БДЧР 

Обследване на техническото и 
експлоатационното състояние на 

Ежегодно Брой обследвани БДЧР 
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Мярка по наблюдение и контрол Срок за 

въвеждане на 

мярката и за 

нейното 

изпълнение 

Индикатори Отговорен орган за 

изпълнението, 

контрол 

потенциално опасните водни обекти 

и участъците с намалена 
проводимост 

участъци 

Документиране на събитията и 
щетите от наводненията 

Ежегоднов период 
на действие на 
ПУРН 

Брой 
документирани 

събития / 
материални  щети 

БДЧР 

Възстановени компрометирани диги В периода на 
действие на ПУРН 

м  

Възстановенидиги 

Собствениците на 
защитнитe 

съоръжения   

БДЧР 

Проекти за повишаване на 
водозадържащия ефект 

В периода на 
действие на ПУРН 

Брой стартирали 
и/или изпълнени 

проекти 

Компетентни органи, 
в т.ч. Общините, 
ИАГ и др. 

Изградени нови корекции В периода на 
действие на ПУРН 

м 

Изградени нови 

корекции 

Изпълнители, 

Общините 

БДЧР 

 
 

15 Заключение 

След екологичния преглед на разработения ПУРН чрез анализ и оценка на 
потенциалните въздействия на неговите приоритети и цели и мерки за постигането им, 
заключението на екипа от независими експерти е, че ПУРН в Черноморски РБУВкато 
цяло ще има положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при 
спазване на предложените смекчаващи мерки. 

От направеният анализ в Екологичната Оценка на ПУРН могат да бъдат направени 
следните изводи: 

• ПУРН е насочен към изпълнение на националните ангажименти, произтичащи от 
европейското законодателство и приоритетите и целите при управление на риска от 
наводнения в Черноморски РБУВ са определени на база дефинираните на 
национално ниво приоритети и цели и най-вече по отношение на опазването на 
околната среда. 

• ПУРН не влиза в противоречие, като способства и за постигане на цели по опазване 
на околната среда, включени в стратегически, планови и програмни документи на 
национално и европейско ниво. Целта на ПУРН, както и приоритетите и целите за 
управление на риска от наводнения са в съответствие и са свързани с целите на 
Стратегия „Европа 2020“, Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 
г., както и с Национална програма за развитие: България 2020 г., Националната 
стратегия за регионално развитие, Национална програма за защита при бедствия 
2014-2018 и Регионалните/ секторните стратегии и планове. 

• Съгласно изискванията на чл.146о от Закона за водите проектът на ПУРН е 
разработен съгласувано и в координация с проекта на ПУРБ и включва мерки, 
допринасящи едновременно, както за постигане на добро състояние на водите (цел 
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на РДВ 2000/60/ЕС), така и за намаляване на риска от наводнения (цел на 
Директива 2007/60/ЕО). 

• ПУРН не води до създаване на екологични проблеми, а способства за ограничаване 
на отрицателното въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното 
наследство и стопанската дейност за определените райони със значителен 
потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за територията на Черноморски район. 

От направения анализ на вероятните въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве на ниво цел на ПУРН и приоритети и цели за управление на риска от наводнения 
става ясно, че се очаква ПУРН да окаже предимно положително въздействие върху 
околната среда и човешкото здраве.  

Основен елемент на ПУРН е програмата от мерки (ПоМ) за намаляване на риска от 
наводнения, в която са включени: 

• Мерки на ниво РЗПРН –това са мерки за: повишаване капацитета на БДЧР и 
подготовка на вторите ПУРН, за постигане на по-висока степен на защита на 
критичната инфраструктура, за повишаване защитата на околната среда, за 
подобряване на подготвеността и реакциите на населението и за подобряване на 
административния капацитет за УРН. 

• Мерки на ниво черноморски район за басейново управление на водите - Мерките на 
ниво Черноморски район за басейново управление на водите включват подобряване 
на администрирането, включително нормативни ограничения и забрани, 
подобряване прогнозирането и информацията за наводненията, повишаване 
капацитета на БДЧР и подготовка на вторите ПУРН и системи за ранно 
предупреждение 

По отношение на анализа на очакваното въздействие върху околната среда в 
предлаганата програма от мерки (ПоМ) са разделени на: 

• мерки с директен принос към опазване на околната среда. 

• „неструктурни“ или „меки“ мерки – които нямат пряко отношение към околната 
среда като цяло, те са без пряко въздействие, но с общ положителен ефект. 

• „структурни“мерки-това са мерки, които предвиждат реализацията на 
структурни/строителни решения или дейности с пряк ефект върху околната среда, 
като се очакват директни въздействия при изпълнението на структурните мерки и 
то предимно върху водните и крайбрежните местообитания, и свързаните с тях 
видове риби, земноводни, влечуги, водни и водолюбиви птици и бозайници. 

• мерки за избягване на отрицателни въздействия на някои „структурни“ мерки 
върху защитени зони и територии, както и за опазване на елементи на ландшафта с 
цел осигуряване на връзките между защитените зони, способстващи за по-добро 
изпълнение на функциите на засегнатите защитени зони. 

От направения анализ в ЕО бе установено, че ПУРН за Черноморски район мерки се 
очаква да окаже предимно положително въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве. При реализирането на голяма част от мерките в ПоМ се очаква или директен 
принос към опазване на околната среда или нямат пряко въздействие върху околната 
среда като цяло, но имат общ положителен ефект или подпомагат намаляване или 
избягване на отрицателните въздействия върху защитени зони и територии, както и за 
опазване на елементи на ландшафта. Малка част от мерките предвиждат реализацията 
на структурни/строителни решения или дейности с пряк ефект върху околната среда, 
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като се очакват директни отрицателни въздействия при изпълнението (реализацията) 
им предимно върху водните и крайбрежните местообитания, и свързаните с тях видове 
риби, земноводни, влечуги, водни и водолюбиви птици и бозайници, като тези 
въздействия са краткосрочна продължителност (само по време на строителството/ 
възстановяването/ почистването), като цяло степента на въздействие е незначителна и с 
ограничен локален характер в района на прилагането им. С цел предотвратяване, 
намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 
осъществяването на ПУРН върху отделните компоненти на околната среда и най-вече 
на биоразнообразието, са включени съответни мерки в доклада за ЕО.  

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху съседните държави, особено като се 
има предвид, че обхватът на прогнозираните въздействия при реализирането на 
предвидените мерки, свързани със строителство, се очаква да бъде локален и в 
границите на определените РЗПРН, а България няма общ трансграничен РЗПРН нито с 
Р.Турция, нито с Румъния. 

За установяване на непредвидени въздействия и измерване на въздействието върху 
околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН са предложени мерки по 
наблюдение и контрол. 

В заключение, екипът от независими експерти, разработил доклада за ЕО, препоръчва 
на министъра на околната среда и водите да съгласува разглеждания вариант на ПУРН, 
който при изпълнение на препоръчаните мерки в доклада за ЕО, няма да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и ще 
създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, 
околната среда, културното наследство и стопанската дейност за определените райони 
със значителен потенциален риск от наводнения за територията на Черноморски район. 

 

16 Приложения 

Неразделна част от настоящия доклад са следните приложения: 

16.1 Приложение 1: Таблица с оценката на всички мерки, изписани в Програмата 

от мерки (ПоМ). 

16.2 Приложение 2: Таблица с „РЗПРН и съответните водни тела, разположени в 

тях, с кодове, категория и състояние на водите. 

16.3 Приложение 3: Описание на флората в Черноморския район за басейново 

управление, съгласно геоботаническото райониране на България. 

16.4 Приложение 4: Използвана литература и източници на информация относно 

методите за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда 

16.5 Приложение 5: Справка за проведените консултации, получените становища 

и начина на тяхното отразяване в Доклада за ЕО. 

16.6 Приложение 6: Списък с имената и подписите на ръководителя и експертите, 

изготвили EO. 
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16.7 Приложение 7. Декларации по Член 16(1) от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. 

 

Като отделни документи, които представляват неразделна част от настоящия документ, 
са изготвени: 

���� Нетехническо резюме 

���� Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони съгласно 
изискванията на 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. 

 


