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ОБОБЩЕНА СПРАВКА 

по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична 
оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 

12/12.02.2016 г.) 

за екологичната оценка на  

„План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново 
управление 2016-2021 г.“ 

В изпълнение на изискването на чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за 
извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) и във връзка 
със становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на министъра на околната среда и 
водите, с което се съгласува „План за управление на риска от наводнения в 
Черноморски район за басейново управление на водите, 2016-2021 г.“ (ПУРН в ЧРБУВ 
2016-2021), е изготвена настоящата обобщена справка, включваща анализ на: 

 Съответствие на ПУРН в ЧРБУВ с основните резултати и препоръки от 
документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, 
мерките и ограниченията в становището по ЕО или в решението за 
преценяване на необходимостта от извършване на ЕО; 

 Съответствие на ПУРН в ЧРБУВ с обоснованата в становището по ЕО 
алтернатива по чл. 26, ал. 2, т.1 от Наредба за ЕО за постигане целите на 
плана; 

 Степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за ЕО са 
предвидени в Плана 

1. Съответствие на ПУРН в ЧРБУВ с основните резултати и препоръки от 
документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и 
ограниченията в становището по ЕО или в решението за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО  

1.1. Съответствие на ПУРН в ЧРБУВ с основните резултати и препоръки от 
документацията по ЕО 

ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021 съответства с основните резултати и препоръки от 
документацията по ЕО. Предвидените в ЕО мерки и условия за предотвратяване, 
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 
последствия от прилагането на Плана, заедно с предложените мерки за наблюдение и 
контрол при прилагане съответстват на нивото на документа.  

Проектът на програмата от мерки (ППоМ) на ПУРН е доработен успоредно с 
процеса на извършване на екологична оценка, като съответно е постигнато интегриране 
на екологичните съображения в окончателната програма от мерки (ПоМ). Конкретният 
начин на съобразяване и отразяване на постъпилите становища, бележки и препоръки 
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по време на консултациите по ЕО и ППоМ е виден от изготвената към доклада по 
екологична оценка (ДЕО) справка за резултатите от проведените консултации по ЕО. 

Съгласно ДЕО на ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021 и Становище по ЕО № 2-1/2016 г. 
на , министъра на околната среда и водите, цялостното въздействие от изпълнението на 
Плана и неговата програма от мерки се очаква да бъде комплексно положително по 
отношение на околната среда и човешкото здраве. Проектът на ПУРН е съобразен и не 
влиза в противоречие с наличните стратегически документи на национално и 
европейско ниво, имащи отношение към него, включително и с такива, поставящи цели 
по опазване на околната среда. ПУРН е насочен към изпълнение на националните 
ангажименти, произтичащи от европейското законодателство, като приоритетите и 
целите при управление на риска от наводнения са определени на база дефинираните на 
национално ниво приоритети и цели. Всички приоритети и цели на проекта на ПУРН са 
насочени към опазване на околната среда и човешкото здраве. 

В съответствие с направените в ДЕО анализи, изводи и заключения за 
очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, при прилагането му 
се очаква: 

 На ниво „приоритети и цели“ единствено положителни въздействия 
върху околната среда и човешкото здраве; 

 На ниво „мерки“ 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 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, 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 с 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 неблагоприятни последствия от осъществяването 
на ПУРН върху отделните компоненти на околната среда и най-вече 
върху биоразнообразието, са предложени съответни мерки; 

 Изпълнението на ПУРН ще допринесе за предотвратяване на относимите 
към плана екологични проблеми за определените райони със значителен 
потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на територията на ЧРБУ, като 
не се очаква възникване на нови екологични проблеми в резултат на 
реализацията на плана; 



3 
 

  

При реализацията на ПУРН не се очаква значително въздействие върху околната 
среда на територията на съседни държави, както и неблагоприятно въздействие върху 
околната среда и здравето на хората в съседните държави предвид, че обхватът на 
прогнозираните въздействия при реализирането на предвидените мерки, свързани със 
строителство/възстановяването/почистването, се очаква да бъде локален и в границите 
на определените РЗПРН, а България няма общ трансграничен РЗПРН нито с Турция, 
нито с Румъния.  

За проекта на ПУРН е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие 
(ДОСВ) върху предмета и целите на опазване на защитените зони. ДОСВ е оценен с 
положителна оценка на качеството, след което е публикуван на интернет страницата на 
МОСВ. В рамките на предвидения в Наредбата за ОС едномесечен срок за достъп на 
обществеността до доклада, в МОСВ не са получени мотивирани писмени становища и 
не е постъпила информация, попадаща в хипотезата на чл. 23, ал. 6 от Наредбата за ЕО 
и чл. 36, ал. 9 от Наредбата за ОС. В ДОСВ са идентифицирани природните 
местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони, които могат да 
бъдат засегнати от реализирането на плана. Анализирани са предвидените в ПУРН 
мерки и въздействието им върху елементите от националната екологична мрежа и въз 
основа на това е направено обобщено заключение за липса на значителна степен на 
отрицателно въздействие върху целостта, предмета и целите на опазване на защитените 
зони от екологичната мрежа Натура 2000, които могат да бъдат засегнати от 
реализирането на ПУРН в ЧРБУ. 

При спазване на предвидените в ДОСВ и Становище по ЕО № 2-1/2016 г. общи и 
специфични смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и отстраняване на 
неблагоприятни въздействия от прилагането на ПУРН върху защитените зони 
въздействията върху тях като унищожаване/увреждане на природни местообитания и 
местообитания на видове, вкл. птици, ще са в незначителна степен. Фрагментирането 
на природните местообитания и местообитания на видовете ще бъде незначително и 
целостта на зоните ще бъде запазена. Кохерентността на мрежата от защитени зони и 
генетичния обмен между видовете, предмет на опазване в тях, няма да бъдат нарушени. 
Безпокойството на видовете ще е временно и обратимо и няма да доведе до нарушаване 
на структурата и числеността на популациите им. При спазване на постановените 
условия кумулативното въздействие от прилагането на мерките от ПУРН и други с 
подобен характер планове, програми, проекти и инвестиционни предложения ще бъде 
сведено до минимум. 

1.2 Съответствие на ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021  с резултатите от консултациите 
В хода на процедурата по екологична оценка са проведени консултации, в т.ч. 

обществено обсъждане, резултатите от които са съобразени мотивирано и по подходящ 
начин в документацията по екологична оценка. Не са получени отрицателни становища 
и възражения, в т.ч. по законосъобразност, по време на консултациите. 
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След проведените консултации с отговорните институции и обществеността 
докладът за ЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в 
хода на консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не 
касаят нито методиката на оценяване, нито оценката на въздействията, нито изводите и 
заключенията на ЕО. За неотразените в Доклада за ЕО бележки са представени 
аргументите на експертите, изготвили ДЕО, в Справка от проведените консултации на 
Доклада за екологична оценка. 

Във варианта на ПУРН, който е бил на обществен достъп с доклада за ЕО, в 
резултат от получените писма и становища в хода на консултациите с отговорните 
институции и обществеността са настъпилите промени в ПоМ, които могат да бъдат 
обобщени в следните групи основни предложения: 

 Мерки, които отпадат от ПУРН 
 Преформулиране на мерки (преименуване на наименованието или 

промяна на органа, отговорен за изпълнението) 
 Нови мерки за включване в ПУРН.  

Първите две групи мерки: мерките, които отпадат от ПУРН и преформулираните 
мерки - преименуване на наименованието или промяна на органа, отговорен за 
изпълнението и др., не касаят и не водят до промени на разработените доклади за  ЕО и 
ОС. 

По отношение на третата група: предложените нови мерки за включване в ПУРН: 
Голяма част от предложените нови мерки се отнасят към така наречените 
„неструктурни“ или „меки“ мерки, които нямат пряко отношение към околната среда 
като цяло, те са без пряко въздействие, но с общ положителен ефект или са мерки с 
директен принос към опазване на околната среда. Само три от мерките, предложени от 
общините Велики Преслав и Лозница, включват мерки, свързани със строителни 
работи, които могат да имат пряк ефект върху околната среда и те са, както следва:  

 мярка „Ремонт и рехабилитация на язовир „Драгоево 1“, разположен в 
землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, област Шумен, предвид 
лошото му техническо състояние и заплахата, която представлява за 
населението и мярка „Ремонт  

 мярка „Рехабилитация на язовир Кочово", разположен в землището на с. 
Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, предвид лошото му 
техническо състояние и заплахата, която представлява за населението“. 

 Мярка „Ремонт и рехабилитация на язовири – язовир „Сейдол“, находящ 
се в землището на с. Сейдол, община Лозница и язовир „Тръбач“, 
землище на с. Чудомир предвид лошото му техническо състояние и 
заплахата, която представлява за населението“. 

Тези язовири са разположени извън РЗПРН и извън Защитени зони и територии 
и след анализирането и оценяването им бе установено, че не се очаква реализирането 
им да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда. Тези мерки 
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могат да бъдат включени в ПоМ като общи мерки за целия район на басейново 
управление, като тяхната оценка не променя заключенията от екологичната оценка и не 
налага промени в разработените ЕО и ОС на ПУРН. 

Поради гореописаното не е възникнала необходимост от възлагане на допълване 
на Екологичната оценка или продължаване на консултациите по ЕО на проекта на 
ПУРН в Черноморски РБУ и  Възложителят внася искане за издаване на становище по 
ЕО по образец съгласно приложение № 5 от Наредбата за ЕО до компетентния орган. 

Препоръчаните в резултат на проведените консултации условия и мерки за 
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 
предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на ПУРН са съобразени 
и по подходящ начин са отразени в проекта му.  

Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-
147/18.11.2016 г.), получено в резултат на проведените консултации по доклада за 
екологична оценка и проекта на ПУРН, като цяло се очаква прилагането на плана да 
има благоприятно въздействие върху човешкото здраве доколкото изпълнението му ще 
допринесе за превенция и запазване здравето на хората вследствие предотвратяване или 
минимизиране на щетите от наводнения. 

1.3. Съответствие на ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021 г. с условията, мерките и 
ограниченията в становището по ЕО 
Постигането на заложените приоритети и цели на ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021 г. ще се 
реализира, чрез ПоМ и при условие на стриктно изпълнение на предложените в 
Становището по екологичната оценка № 2-1/2016 г. условия, мерки и ограничения, 
които са включени в тяхната цялост в окончателния вариант на Плана и програмата му 
от мерки. 

2. Съответствие на ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021 г. с обоснованата в становището 
по ЕО алтернатива за постигане целите на Програмата  

В доклада за ЕО са разгледани „нулева“ алтернатива (равносилна на отказ от 
реализирането на ПУРН), алтернативи по отношение на РЗПРН и алтернативи по 
отношение на мерките за управление на риска от наводнения. Анализът на 
алтернативите показва, че: 

 „Нулевата“ алтернатива е неприемлива, тъй като ще има отрицателно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве в сравнение с 
алтернативата за реализиране на ПУРН; 

 РЗПРН са идентифицирани на базата на критерии, обособени в категории – 
човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и културно-историческо 
наследство, в т.ч. при взимане предвид на резултатите от проведените 
обсъждания и консултации; 

 Мерките за управление на риска от наводнения са избрани като комбинация от 
потенциалните варианти, чрез използването на мулти-критериален анализ. 
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В резултат е препоръчан избора на разглеждания вариант на ПУРН като в ПоМ са 
отразени мерките и условията от част I Б от становището по екологична оценка, а 
именно: 

 

І. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия: 
Б. Мерки за отразяване в окончателния вариант на проекта на ПУРН:  

1. В ПУРН да се даде допълнителна информация кои водовземни съоръжения за 
обществено питейно-битово водоснабдяване и зони за къпане попадат в 
границите на заливане при различните сценарии на наводнения в РЗПРН 
съгласно съответните карти. 

Добавено в окончателния вариант на ПУРН – Приложение №22 Водовземни 
съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване, попадащи в границите на 
заливане при различните сценарии на наводнения в РЗПРН и Приложение №23 Зони за 
къпане, попадащи в границите на РЗПРН 

2. В Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРН: 
2.1. Да отпадне мярка „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)“. 

2.2. Да отпадне мярка „Разпоредби за преразглеждане и допълнение към 
разрешителни режими и съответни разрешителни за обектите (основно 
IPPC и SEVESO обекти)“. 

2.3. Мярката, свързана с предотвратяване на потенциални морски наводнения  
„Оформяне на изкуствен вълнозащитен насип от местен материал  с 
дължина 100 m и 2,5 m височина“ в границите на защитена местност  (ЗМ) 
“Шабленско езеро“ да отпадне, предвид противоречие с режима на ЗМ, 
определен със заповедта за обявяването ѝ. Да се включи нова мярка, която е 
в съответствие с Плана за изменение и допълнение на Плана за управление 
на ЗМ „Шабленско езеро“: „Изграждане и поддържане на съоръжение за 
подобряване на водообмена и регулиране на нивото на езерните води при 
аварийни ситуации“. 

2.4. По отношение на мерките за почистване на участък от р.Батова при 
вливането си в Черно море – устието на реката (100м), и почистване на 
участък от р. Батова при мост на път I - 9, преди гр. Кранево, до ПСОВ 
Албена (400 m от двете страни на моста), същите да се осъществяват само в 
границите на коригираното корито на реката, като материалите от 
почистването да не се депонират от страната на ЗМ (ляв бряг на р. Батова). 

2.5. Мярката, свързана с почистване на участъци от р. Батова – мост между гр. 
Кранево и к.к. Албена (по 100 м от двете страни на моста) да се осъществява 
при условие, че се почиства само участъка между моста и морето, без да се 
навлиза в резервата „Балтата“. 

2.6. Мярка „Реконструкция и надзиждане с 1,5 m на съществуващата дамба от 
Ахелой до Поморие с дължина 7 км - 7 km реконструкция“, която касае 
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територията на защитени зони BG0000620 „Поморие“ и BG0000152 
„Поморийско езеро“ и защитена местност „Поморийско езеро“ за РЗПРН 
BG2_APSFR_BS_07, да бъде ограничена само до реконструкция, без 
надграждане на дамбата. 

2.7. Да се допълнят нови мерки за РЗПРН BG2_APSFR_BS_03 за защитени зони 
BG0000102 „Долината на река Батова“ и BG0002082 „Батова“: 

 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици, за повишаване на водозадържането; 

 Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни 
зони (естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.), 
осигуряване на водозадържане при преминаване на високи води чрез 
свързване на речното корито с влажни зони по естествен начин или чрез 
савак(ци) и канали; поддържане на блатата и езерата в добро състояние; 

 Забрана за изграждане на нови съоръжения за пренасочване на водното 
течение, както и такива, които могат да повлияят негативно на водния режим 
на влажните зони на територията на всички защитени територии и зони. 

2.8. Да се допълнят нови мерки за РЗПРН BG2_APSFR_KA_12 за защитени зони  
BG0000141 „Река Камчия“ и BG0000116 „Камчия“ и BG0000133 „Камчийска 
и Еменска планина“: 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи, при необходимост; 

 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Опазване и, където е възможно, възстановяване на влажни зони и крайречни 
гори с оглед ролята им на ретензионни обеми. 

2.9. Да се допълнят нови мерки за РЗПРН BG2_APSFR_MA_03 за защитени зони 
„Дервентски възвишения 2“ и BG0002066 „Западна Странджа“: 

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

 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи, при необходимост.  

2.10. Да се допълнят нови мерки за РЗПРН BG2_APSFR_MA_04 за защитена 
зона BG0000198 „Средецка река“: 

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

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни 
тераси на реките; 

 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи, при необходимост.  
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2.11. Да се допълнят нови мерки за РЗПРН BG2_APSFR_MA_05 и РЗПРН 
BG2_APSFR_MA_06 за защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 
2“: 

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

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни 
тераси на реките; 

 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи, при необходимост.  

2.12. Да отпаднат като несъвместими с предмета и целите на опазване поради 
вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони 
BG0000219 „Дервентски възвишения 2“ и BG0002066 „Западна 
Странджа“ следните мерки от ПоМ:  

2.12.1. За РЗПРН BG2_APSFR_MA_03: 
 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия на с. Момина църква - L=1200 м от левия приток на р. Факийска, 
L=2800 м от р. Факийска и L=600 м от десния приток на р. Факийска; 

 Реконструкция и поддържане на корекциите L=200 m на левия приток на р. 
Факийска; 

 Изграждане на нови корекции с дължина L=1200 m от левия приток на р. 
Факийска, L=1300 м от р. Факийска и L=600 м от десния приток на р. 
Факийска "Канализационните системи, все още не са изградени във всички 
градове, а там където съществуват, не обхващат цялата градска територия; в 
преобладаващия брой на селата няма канализационна система; 

 Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които водят до 
подприщване на речния отток - 3 бр. на левия приток на р. Факийска и 1 бр. 
на десния; 

 Възстановяване на компрометирани диги с дължина L=200 m. 

            2.12.2. За РЗПРН BG2_APSFR_MA_05:  
 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана 

територия на с. Голямо Буково - L=1100 m от р. Факийска и L=400 m от 
десния ѝ приток; 

 Почистване на участък около мост на р.Факийска северно от с. Голямо 
Буково (500 m (250 m преди и 250 m след моста)) и на участък южно от с. 
Голямо Буково с дължина 800 m, от точка с координати N 42°10'43.65" E 
27°10'58.7" до южната граница на регулацията на селото; 

 Възстановяване на компрометирани диги L=300 m в урбанизираната част на 
с. Голямо Буково; 

 Удълбочаване на участъци от р. Факийска - L=1100 m, t=0,5 до 1 m; 
 Разширяване на мостове, които водят до подприщване на речния отток - 1 бр. 

на р. Факийска; 
 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на 

висока вълна - 1000 m; 
 Възстановяване на компрометирани диги (Тази мярка се налага най-вече 

поради слабости в експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване 
целостта на дигите вследствие преминаване на селскостопански или горски 
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пътища, изграждане на други инфраструктурни съоръжения, водопроводи, 
газопроводи и др.). 

2.12.3. За РЗПРН BG2_APSFR_MA_06: 
 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на 

висока вълна L=800 m от р. Факийска и L=700 m от левия й приток; 
Почистване на участък от точка югозападно от с. Факия с координати N 
42°10'56.51" и Е 27°04'47.33" до югозападната граница на регулацията на 
селото; 

 Почистване на участък от леглото на р. Факийска с дължина 500 m от 
границата на регулацията на с. Факия по течението на реката до точка с 
координати 42°11'14.5"N и E 27°05'46.3"E и на участък с дължина 500 m от 
точка югозападно от с. Факия с координати 42°10'56.51"N и Е 27°04'47.33"E 
до югозападната граница на регулацията на селото; 

 Реконструкция и поддържане на корекции с дължина L=400 m; 
 Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които водят до 

подприщване на речния отток - разширяване на мостове - 1 бр. на р. 
Факийска и 1 бр. на левия й приток; 

 Възстановяване на компрометирани диги L=200 m. 
2.13. Да отпаднат като несъвместими с предмета и целите на опазване поради 

вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитената зона 
BG0000198 „Средецка река“ за РЗПРН BG2_APSFR_MA_04 следните мерки 
от ПоМ:  

 Почистване на речен участък около мост западно от с. Проход с дължина 
1200 m (300 m срещу и 900 m по течението на реката) при нарушаване на 
проводимостта (осигурена проводимост към есен 2015 г.); 

 Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на оттичането - 
1000m; 

 Възстановяване на компрометирани диги - 1000 m. 
2.14. Мерките по т. 2.12 и 2.13 да бъдат заменени с алтернативни мерки, както 

следва:  
 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), в съответствие с 
режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000; 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни 
тераси на реките; 

 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи, при необходимост. 

 
Отразено  в окончателния вариант на ПУРН – Приложение №18 Програма от 
мерки за РЗПРН в ЧРБУ 
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І. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия: 
А. Общи мерки: 

1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не 
противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със 
заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите 
на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, 
заповедите за обявяването и плановете за управлението им, Закона за горите и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането. 

2. Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от 
предвижданията на ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава 
шеста на ЗООС), както и инвестиционни предложения, планове, програми, и 
проекти в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие да се 
одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с 
положителен диспозитив на компетентния орган по околна среда и при 
съобразяване с условията и мерките в съответния административен акт.  

3. Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 
съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 
20-годишната вълна. 

4. Мерките с висок приоритет, свързани с осигуряване на по-висока проводимост, 
да се осъществяват еднократно в периода на действие на ПУРН (т.е. веднъж на 6 
години), или при необходимост.  

5. Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на речното 
корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на 
висока вълна да се извършват за кратък период извън размножителният сезон на 
животинските видове по Приложения № 1 и № 2 на Закона за биологичното 
разнообразие, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и 
безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.  

 

В. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН:  
1. Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-

битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при 
констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения.  

2. При условие, че предвидените в плана мерки за защита от наводнения ще се 
прилагат в санитарно-охранителните зони на водоизточници за питейно-битови 
цели или минерални води, същите следва да се съобразяват с режимите на 
ограниченията и забраните в тези зони.  

3. Мерки, които могат да доведат до влошаване на качеството на водите за къпане 
в зоните за къпане (изграждане на инженерни съоръжения и др.) да се 
изпълняват извън сезона за къпане (освен ако не са свързани с конкретно 
възникнали бедствени ситуации).  

4. Общи смекчаващи мерки, които да се прилагат в защитените зони за 
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятни 
въздействия от заложените в ПУРН структурни/строителни мерки: 

4.1.Всички структурни мерки от Програмата от мерки на ПУРН, свързани с 
изграждане на нови диги и корекции, освен при доказана необходимост и 
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липса на алтернативни решения, да се реализират извън границите на 
защитените зони и след оценка съгласно мярка I.А.2. Мярката не се отнася за 
тези структурни мерки, предвиждани в населени места и селищни 
образувания, попадащи в границите на зоните. 

4.2.На етап идеен проект да се консултира с БДЧР възможността за заместване 
на инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е 
идентифициран потенциал за значително засягане на природни 
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони, със следните по-щадящи мерки: 
o Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото 

състояние на речното корито, на стари меандри, на наводняеми и 
утаителни зони в заливаемите крайречни ивици за повишаване на 
водозадържането; 

o Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи; 

o Други мерки, съгласно Националния каталог. 
4.3.С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие 

всички планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, които 
могат да окажат хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни 
тела в обхвата на ЧРБУ и не са свързани с изпълнение на мерки от ПУРН и 
ПУРБ, да бъдат консултирани с БДЧР и съобразени с териториалния обхват 
и период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки, които следва да се 
считат за приоритетни.  

4.4.При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 
замърсяване на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни 
материали от строителната техника.  

4.5.При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи 
дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани 
при възможност извън природни местообитания или местообитания на 
видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони. 

4.6.При възстановяване и преустройство на стари диги да се обсъди и оцени като 
алтернатива тяхното изместване с цел възстановяване на естествените тераси 
на реките и възстановяване на естествения речен режим. 

4.7.Изпълнението на мерки, свързани с отстранявания на затлачвания на речното 
корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване 
на висока вълна да се осъществява само в коритата на реките, без да се 
засягат крайречната и островната растителност. 

4.8.Дейности, свързани с експлоатация на регулиращи съоръжения за изпускане 
на води зад дигите да се изпълняват: 
o чрез регулирано източване с по-малък дебит и по-голяма 

продължителност с цел намаляване на върха на високите води; 
o извън размножителния период на консервационно значимите 

водозависими и крайречни животински видове. 
5. Преди започването на дейностите по проектите за почистване на бреговете на 

реките, свързани със строително-монтажни работи или отнемане на земен пласт, 
залесяване на гола площ във вододайни зони, изграждане на защитен горски 
пояс, залесяване на бреговете и надзаливаемите тераси с дървесни видове, 
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изграждане на земно-насипни диги или комбинация на диги и залесяване, 
изграждане на нови канализационни мрежи и нови корекции на речните корита 
да се уведомяват съответните музеи, които могат да предоставят необходимата 
информация за археологическите обекти на културно-историческото наследство.  

6. 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 Закона за културното наследство и се прилага разпоредбата на чл. 72 от 
същия Закон. 

7. 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 и докладите за безопасност - при необходимост да се изисква и 
становище от Басейновата дирекция.  

8. В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се взема предвид 
наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с вероятност от 
възникване на голяма авария и да се предвидят конкретни мерки за намаляване 
на евентуалните последици за околната среда и живота и здравето на хората при 
възникване на авария в резултат от наводнения, като в тези случаи да се изисква 
и становище от Басейновата дирекция.  

9. Да се осигури допълнителна информация кои естествени извори и водовземни 
съоръжения на минерални води попадат в границите на заливане при различните 
сценарии на наводнения в РЗПРН съгласно съответните карти. 

 
Отразени  в окончателния вариант на ПУРН – Приложение №26 Мерки за изпълнение 
при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ 

 

ІІ. Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и 
човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода 2016-2021 г.: 

1. На всеки две години Басейнова дирекция “Черноморски район район” (БДЧР) - 
Варна да изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на 
ПУРН, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно 
най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от 
осъществяването му, който да представя в МОСВ за одобряване не по-късно от 
1 юли на всяка трета година. 

2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при 
прилагането на ПУРН да се извършват въз основа на следните мерки и 
индикатори: 

Мярка по наблюдение и 
контрол 

Индикатори Периодичност 
на отчитане 

Отговорен 
орган за 
изпълнението 

Провеждане на мониторинг на 
качеството на водата от 
засегнати при наводнение 
водовземни съоръжения за 

Показатели по 
Наредба № 9 за 
качеството на 
водата, 

По време и 
след 
наводнения на 
водовземни 

Титуляри на 
водовземните 
съоръжения 
МЗ/РЗИ 
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Мярка по наблюдение и 
контрол 

Индикатори Периодичност 
на отчитане 

Отговорен 
орган за 
изпълнението 

питейно-битово 
водоснабдяване и санитарно-
охранителни зони 

предназначена за 
питейно-битови 
цели 

съоръжения и 
санитарно-
охранителни 
зони 

Съгласувани инвестиционни 
предложения за защита от 
вредното въздействие на 
водите 

Брой становища за 
допустимост по чл. 
155, ал.1, т.23 от 
Закона за водите 

Ежегодно 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. 

Брой издадени 
разрешителни 
 

Ежегодно БДЧР 
 

Обследване на техническото и 
експлоатационното състояние 
на язовирните стени и 
съоръженията към тях и 
участъците с намалена 
проводимост 

Брой и км 
обследвани 
участъци; 
Брой обследвани 
язовирни стени и 
съоръженията към 
тях 

Ежегодно Държавна 
агенция за 
метрологичен 
и технически 
надзор 

Поддържане на регистър по 
изпълнените мерки от 
Програмата от мерки в ПУРН 
(код, име, място на прилагане, 
вкл. име и код на защитена 
зона, ако е приложимо) 

Брой стартирали и 
брой изпълнени 
мерки 

Ежегодно БДЧР 

Документиране на събитията 
и щетите от наводненията 

Брой 
документирани 
събития/материалн
и щети 

Ежегодно БДЧР, 
общини, ГД 
ПБЗН, НИМХ 

Дейности за повишаване на 
водозадържащия ефект 

Брой стартирали/ 
изпълнени 
дейности 

Ежегодно  БДЧР, 
общини, 
собственици/ 
стопани на 
съответната 
горска 
територия и 
др. 
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Мярка по наблюдение и 
контрол 

Индикатори Периодичност 
на отчитане 

Отговорен 
орган за 
изпълнението 

Изградени нови корекции Брой и дължина (м) 
на изградени нови 
корекции 

Ежегодно  БДЧР 

Документиране на 
въздействията върху околната 
среда при приложени мерки 
от ПоМ на ПУРН в случаите 
на наводнение 

Брой анализи Ежегодно  БДЧР 

3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и/или 
човешкото здраве да се предложат и предприемат своевременни мерки за 
възможното им отстраняване.  

 

Отразени  в окончателния вариант на ПУРН – Раздел №6, 6.2 Начин за 
наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРН  

3. Степента, в която условията и мерките от Становището по екологичната 
оценка са предвидени в ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021  г. 
Условията и мерките, произтичащи от Становището на Министъра на околната среда и 
водите по Екологичната оценка на ПУРН в ЧРБУВ 2016-2021  са отразени напълно в 
проекта на документа, който ще бъде внесен за разглеждане и приемане от 
Министерския съвет на Р България и съответно ще премине през съгласувателна 
процедура по чл. 32, ал. 3 от Устройствен правилник на Министерския съвет и неговата 
администрация (УПМСНА). 

 


