ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ПО ДЕО И ДОСВ СЛЕД ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПУРБ НА ЧР
№
по
ред

Входящ номер
(ако има такъв)

Вносител
напредложението и линк
към документа

Предложението е относно:

Конкретно предложение

Считат, че предложената мярка "Недопускане на нови негативни
промени в ХМ режим във ВТ, определени като или попадащи в
не се приема
ЗЗВ", която "се възхвалява в ДОСВ", противоречи на ЗВ, тъй като не
забранява водовземания за производство на електроенергия

1.

РД-09233/2015/14.11.2016

Сдружение "Балканка"

2.

04-01196/23/18.11.2016

По отношение на т. 2.5.4. препоръчват да се добави информация за
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него високорисковите инвазивни чужди видове, които вече се срещат в
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
България от Списъка на 37-те инвазивни чужди вида, които засягат
ЕС

Забележки

Приемане на
предложението

В т. 2.5.5. "Защитени зони" и в т. 3.5. "Зони, определени като
чувствителни с цел опазване на ..." са допуснати неточности. В
т.3.5.2, в която следва да бъде представена информация за ЗЗ за
опазване на дивите птици, се коментират местообитания, предмет
на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него дивата флора и фауна. Коментират се 59 бр. ЗЗ по смисъла на чл.6,
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
ал.1 от ЗБР за опазване наприродните местообитания и дивата
флора и фауна - брой различен от посочения в т.2.5.5. Да се
коментират и случаите на ЗЗ, границите на които само тангентират
или попадат с малка площ до границите на района на басейново
управление и тяхното включване или не в списъка от ЗЗ в т.2.5.5.

Мотиви

начин на отразяване в ДЕО

Мярката е по-скоро като допълнение
към Закона за водите във връзка с н.п.
други ХМ промени, освен ВЕЦ.

начин на отразяване в ДОСВ

Приемането или не приемането на
заключението, води ли до промяна на
експертното заключение на ДЕО

не

отразено

не

отразено

не

3.

04-01196/23/18.11.2016

4.

04-01196/23/18.11.2016

Да се прецезира използваната терминология по отношение на
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него отпадъците, като текстът "промишлени отпадъци" се замени с
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
"производствени отпадъци" и "депа за промишлени отпадъци" се
замени с "депа за произнодствени отпадъци".

отразено

не

04-01196/23/18.11.2016

Да се коригира текста на стр.61 "Фирмите-концесионери имат
съгласувани от МОСВ проекти за рекултивация. Тя се изразява в
запълване на …….", като се има предвид, че този тип проекти се
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него
съгласуват от Министерство на енергетиката, рекултивацията се да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
провежда съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и
оползотворяване на хумустния пласт.

отразено

не

5.

6.

7.

8.

9.

10.

04-01196/23/18.11.2016

В таблица 2.8-1 "Предприятия с висок и нисък рисков потенциал"да
се коригира рисковия потенциал на предприятията, както следва:
„Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище, Индустриална зона като
"висок рисков потенциал", „Ер Ликид България“ ЕООД, гр. Пирдоп,
Индустриална зона – „Инсталация за разделяне на въздух Sigma 110
LL“, кв. „Върбел“, Индустриална зона, гр. Търговище като "нисък
рисков потенциал", „Теком“ АД, гр. Бургас за предприятие –
фабрика „Теком“ АД, гр. Бургас като "нисък рисков потенциал",
„Топливо“ АД, гр. София л – „Пълначен завод за пропан-бутан“, гр.
Камено като "нисък рисков потенциал", „Ескана Инвест 96“ АД, гр.
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него Варна– „Завод за производство на взривни вещества, Склад за
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
съхранение на взривни вещества и Навес,гр. Девня, местност
„Каровча“ като "нисък рисков потенциал", „Газтрейд“ АД, гр. София
тие с висок рисков потенциа - „Пристанище за обществен транспорт
от регионално значение за горива – Варна“, гр. Белослав като
"висок рисков потенциал" „Котура“ ЕООД -„Терминал за втечнени
въглеводородни газове“, гр. Суворово като "висок рисков
потенциал", „Лукойл България“ ЕООД, гр. София – Пласментно
снабдителна база „Аспарухово“, с. Аспарухово, област Варна като
"висок рисков потенциал", „Никас“ ООД, гр. София – „Складова база
за съхранение на взривни вещества за граждански цели“, с.
Чернево, община Суворово като "нисък рисков потенциал", „Солвей

отразено

не

04-01196/23/18.11.2016

В таблица 6.3-1 от ДЕО на стр.182 - Мярка № 6: Мерки, които са
насоченикъм повече от една движеща сила (мерки свързани с
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него преразглеждане на разрешителни) към текста в скобите да бъде
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
уточнено, че същата не се предвижда за КР, като текста дъде
допълнен така: "мерки свързани с преразглеждане на
разрешителни, издадени по Закона за водите".

отразено

не

РМ-…../18.11.2016

В т.5 Целите на опазване на околната среда на национално и ………. е
записано "Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на
климата и Бяла книга за адаптация към климатичните изменения и
други". Предлагаме Стратегия на ЕС за адаптация към изменението
на климата да остане като отделна точка. Наименованието на
документа Бяла книга за адаптация към климатичните
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него
изменения да бъде коригирано, както следва: Бяла книга да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
"Адаптиране спрямо изменението на климата - към европейската
рамка за действие" . Текстът включен в цитираната подточка се
отнася само за Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на
климата.Предлагаме да бъде включен допълнителен текст, който да
е свързан със самата Бяла книга. промените да се отразят и в
нетехническото резюме на ДЕО.

отразено

не

04-01196/23/18.11.2016

В приложението "Нормативна база, ползвана при изготвянето на
ДЕО... "в частта "Национални и европейски стратегии, планове и
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него програми" да отпадне т. 7, която съвпада всъщност с т. 13 и т. 32 да
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
се замени с точното название на документа "Бяла книга
"Адаптиране спрямо измененията на климата - към европейската
рамка за действие""

отразено

не

04-01196/23/18.11.2016

По отношение на т.7.1.5 считаме, че мярката "Провеждане на
мониторинг на биологичното състояние на реките в участъците
между водохващанията и съответното хидротехническо
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него
съоражение" трябва да се предифинира и да се обясни както се
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
има предвид под "биологичното състояние". В полето "Очакван
ефект" след "благоприятен" трябва да се добави "природозащитен" благоприятен природозащитен статус.

Провеждане на мониторинг
на екологичното състояние
по БЕК риби на реките в
участъците между
водохващанията и
съответното
хидротехническо
съоръжение

не

11.

04-01196/23/18.11.2016

В т.7.2, мярка "Да не се допуска издаването на нови разрешителни
за заустване на отпадни води в ЗЗ и ЗТ без изготвен доклад по ОВОС
………….." не е формулирана ясно. Трябва да стане ясно дали се има
предвид случаи, в които се изисква процедура по ОВОС. Ако
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него
случаите попадат извън обхвата на глава шеста от ЗООС, не може с да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
мярка в ДЕО да се регламентира провеждане процедура по ОВОС.
Трябва да се изясни какво се разбира под "когатт=о заустването
въздейства негативно върху стойностите на параметрите свързани с
води".

Да не се допуска издаването
на нови разрешителни за
заустване на отпадъчни води
в ЗЗ и ЗТ без изготвен доклад
по ОВОС и постановено
положително разрешение за
него (за случаите, които ИП
попада в обхвата на Прил.2
към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от
ЗООС), когато заустването
въздейства негативно върху
стойностите на параметрите,
свързани с качеството на
водите, имащи значение за
природозащитно състояние
на воднозависимите видове
и природни местообитания
предмет на опазване в
съответната защитена зона.

не

не

12.

04-01196/23/18.11.2016

В таблица 7.2.3.1 да се добави мярка: "При изпълнение на всички
Министерство на околната ДЕО, приложенията към него проекти, свързани със структурни мерки от Програмата от мерки
да
среда и водите
и проекта на ПУРБ
към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от
замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси"

При изпълнение на всички
проекти,
свързани
със
структурни
мерки
от
Програмата от мерки към
ПУРБ, да се поставят условия
за опазване на почвите от
замърсяване,
ерозия,
свлачища
и
други
деградационни процеси

13.

04-01196/23/18.11.2016

Предложение за мерки за
наблюдение и контрол на
Министерство на околната
въздействието върху ОС и
среда и водите
човешкото здраве при
прилагането на ПУРБ

На всеки 2 години БДЧР да изготвя доклад по наблюдението и
контрола при прилагането на ПУРБ, който да представя в МОСВ за
одобряване не по-късно от 1 юли на всяка трета година

да

отразено

не

14.

04-01196/23/18.11.2016

Предложение за мерки за
наблюдение и контрол на
Министерство на околната
въздействието върху ОС и
среда и водите
човешкото здраве при
прилагането на ПУРБ

Предлагат в табличен вид мерки и индикатори за наблюдението и
контрола на въздействията върху ОС при прилагането на ПУРБ

да

отразено

не

15.

04-01196/25/22.11.2016

Регионална дирекция по
горите - Сливен

В ДЕО за включени защитени територии, които са част от района на
ДЕО, приложенията към него Регионална дирекция -Сливен , но не са в обхвата на Басейнова
да
и проекта на ПУРБ
дирекция ЧР. Считаме, че тези територии не би трябвало да са
включени в ПУРБ / резерват "Горна Топчия"/.

отразено

не

16

04-01196/26/23.11.2016

РИОСВ Шумен

В т.9 на ДЕО са описани мерки по прилагане на ПУРБ, с контролен
ДЕО, приложенията към него орган РИОСВ / част Подземни води, т.1/. Тази дейност не е
не се приема
и проекта на ПУРБ
задължение на РИОСВ, съгласно закона за водите и предлагаме да
отпадне РИОСВ като контролен орган.

17.

26-00539/37/25.11.2016

РИОСВ Стара Загора

ДЕО, приложенията към него
няма предложение
и проекта на ПУРБ

има становище от МОСВ, относно
отговорните институции по прилагане
на мерки при изпълнение на ПУРБ и в н.п.
него РИОСВ е посочен като
контролен орган

не

18.

Асоциация ВиК Добрич

По отношение на т.2.7 Отпадъци на ДЕО да се отбележи, че на
ДЕО, приложенията към него територията на община Балчик е изградена ПС. Община Никола
да
и проекта на ПУРБ
Козлево към момента не депонира на Регионалното депо Шумен, а
на откритата ПС в Тервел.

отразено

не

19.

Министерство на
здравеопазването

В ДЕО да се допълни оценката на възможното влияние на
наднорменото съдържание на нитрати в питейната вода и с риска
ДЕО, приложенията към него отот развитие на метхемогобинемия при кърмачета и малки деца,
вследствие нарушеното свързване на кислорода с хемоглобина в
кръвта.

отразено

не

да

20.

Министерство на
здравеопазването

В програмата от мерки към ПУРБ (Прил.7.2.а към раздел 7) няма
мерки конкретно насочени към решението на проблема с лошото
състояние на водите в зоните за къпане на територията на гр.Варна
и преди всичко в зона за къпане "Офицерски плаж" Предлагаме в
ДЕО, приложенията към него таблица 7.1.2.1-1 "Мерки за отразяване в окончателния вариант на
не се приема
и проекта на ПУРБ
ПУРБ - повърхностни води" на доклада за ЕО или в Приложение 7.2
на ПУРБ да се добави мярка "Предприемане на действия за
прекратяване на замърсяването на водите в зона за къпане
"Офицерски плаж" чрез преустановяване заустването на замърсени
дъждовни води в зоната от т.нар."Шокъров канал"

21.

Министерство на
здравеопазването

ДЕО, приложенията към него

22.

26-00-539/38
/29.11.16

РИОСВ-Бургас

Да се отстранят неточности по отношение на броя на защитените
местности и природни забележителности и да се добави
ДЕО, приложенията към него информация по отношения на предприятия с нисък и висок рисков
потенциал. Да се отрази наличето на програма за КАВ на община
Средец.

23.

26-00-539/39
/30.11.16

РЗИ Търговище

ДЕО, приложенията към него няма предложение

В текста на ДЕО на стр.141 като институции са посочени РИОКОЗ,
което следва да се коригира на РЗИ.

В ПоМ към ПУРБ има планирани
следните две мерки: 1. мярка
"Изграждане на съоръжения
препятстващи разпространението на
замърсители във водите" със
следното описание - реконструкция
на Шокъров канал за намаляване на
замърсяването на зона за къпане
"Офицерски плаж"с отпадъци и
седименти (обяснение:
реконструкция на съществуващото
н.п.
терасиране на открития канал,
монтиране и регулярна поддръжка
на механични решетки за задържане
на отпадъци и утаяаване и
обеззаразяване на водите преди
вливане в крайбрежните води); 2.
мярка "Изграждане на дълбоководно
заустване в Черно море посредством
тръбопровод извън зона за къпане на
двата колектора за дъждовни води:
"Шокъров канал" и "Вълнолом".

да

отразено

не

да

отразено

не

не

