ДОКЛАД
ЗА

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА ПРОЕКТ НА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА
БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
2016-2021 г
Нетехническо резюме

Септември 2016 г.

Обединение "ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015", адрес: гр. София 1784, ул. Михаил Тенев № 12, Бизнесцентър
ЕВРОТУР, етаж 6, офис 22, тел. 02 974 49 76, факс 02 974 37 56, е- mail: admin@povvik.com

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

Идентификация на обществената поръчка
Предмет на
договора:

”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 ”

Номер на
договора:

337/13.04.2016 г.

Възложител:

Басейнова дирекция „Черноморски район"
с адрес: гр. Варна, ул. "Панагюрище" №17,
представлявана от:
Десислава Николова Консулова - Директор
Женета Георгиева Данкова - Главен счетоводител

Лица за контакт:

Светлана Пенчева, директор на дирекция „Планове и
разрешителни"
тел.: 052/687 459
ел. поща: bdvarna@bsbd.org

Изпълнител:

Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”
с адрес: гр. София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнесцентър
ЕВРОТУР, етаж 6, офис 22
представлявано от Мирослава Тодорова Терзийска

Лица за контакт:

Светла Трайчева Андреевска – ръководител колектив за
изготвяне на екологичната оценка
тел. 02/ 974 49 76, 0888 837 063
ел. поща: svetla.traycheva@povvik.com
Ваня Ченова – Координатор проект и експерт Отпадъци
тел. 02/ 974 49 35, 0887 617 937
ел. поща: vania.chenova@povvik.com

i

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

СЪДЪРЖАНИЕ

1
Въведение ..................................................................................................................... 1
1.1
Предмет на договора ................................................................................................ 1
1.2
Нормативна рамка за ЕО ......................................................................................... 1
1.3
Методически подход за изготвяне на ЕО .............................................................. 1
2
Обхват на ПУРН в ЧРБУ .......................................................................................... 3
2.1
Географски обхват ................................................................................................... 3
2.2
Времева рамка .......................................................................................................... 9
3
Приоритети и цели на ПУРН и мерки за постигането им .................................. 9
3.1
Цел на ПУРН в Черноморски РБУВ ...................................................................... 9
3.2
Приоритети и цели за управление на риска от наводнения ................................. 9
3.3
Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения ............................... 11
3.3.1 Мерки на ниво Район със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН)
.................................................................................................................................. 12
3.3.2 Мерки на ниво Черноморски район за басейново управление на водите ......... 15
4
Връзка на ПУРН с други съотносими планове и програми ............................. 16
5
Състояние на околната среда ................................................................................. 17
5.1
Въздух и климат ..................................................................................................... 18
5.1.1 Атмосферен въздух ................................................................................................. 18
5.1.2 Климат ...................................................................................................................... 18
5.2
Води ......................................................................................................................... 20
5.2.1 Повърхностни води ................................................................................................. 20
5.2.2 Подземни води ........................................................................................................ 22
5.3
Земни недра ............................................................................................................ 23
5.4
Почви и земеползване............................................................................................ 23
5.4.1 Почви ........................................................................................................................ 23
5.4.2 Земеползване ........................................................................................................... 24
5.5
Ландшафт ................................................................................................................ 24
5.6
Биологично разнообразие...................................................................................... 25
5.6.1 Флора........................................................................................................................ 25
5.6.2 Фауна ........................................................................................................................ 26
5.6.3 Защитени територии ............................................................................................... 27
5.6.4 Защитени зони ......................................................................................................... 27
5.7
Културно-историческо наследство....................................................................... 27
5.8
Материални активи ................................................................................................ 28
5.9
Отпадъци ................................................................................................................. 29
5.10
Опасни вещества .................................................................................................... 31
5.11
Вредни физични фактори ...................................................................................... 33
5.12
Население, човешко здраве ................................................................................... 34
5.12.1 Население................................................................................................................. 34
5.12.2 Човешко здраве ....................................................................................................... 35
6
Евентуално развитие без прилагането на ПУРН ............................................... 35
6.1
Въздух и климат ..................................................................................................... 35
6.2
Води ......................................................................................................................... 35
6.2.1 Повърхностни води ................................................................................................. 35
6.2.2 Подземни води ........................................................................................................ 35
6.3
Земни недра ............................................................................................................ 36
6.4
Почви ....................................................................................................................... 36
6.5
Ландшафт ................................................................................................................ 36
ii

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

6.6
Биологично разнообразие...................................................................................... 37
6.7
Културно-историческо наследство....................................................................... 38
6.8
Материални активи ................................................................................................ 38
6.9
Отпадъци ................................................................................................................. 38
6.10
38
6.11
Вредни физични фактори ...................................................................................... 38
6.12
Население и здраве ................................................................................................ 38
7
Характеристики на околната среда за територии, които може да
бъдат значително засегнати .................................................................................... 39
7.1
Ландшафти и територии от интерес за Общността ............................................ 39
7.2
Ландшафти и територии с национален защитен статут ..................................... 39
7.3
Зони, предвидени за добив на вода за човешка консумация ............................. 39
7.3.1 Повърхностни води ................................................................................................. 39
7.3.2 Подземни води ........................................................................................................ 40
7.4
Водни тела, предназначени за активен отдих, включително места, определени
за води за къпане .................................................................................................... 40
7.5
Зони, определени за опазване на стопански ценни водни организми .............. 40
7.6
Зони с води, чувствителни към биогенни елементи, включително уязвими зони
.................................................................................................................................. 41
8
Съществуващи екологични проблеми ................................................................. 41
8.1
Въздух и климат ..................................................................................................... 41
8.2
Води ......................................................................................................................... 42
8.2.1 Повърхностни води ................................................................................................. 42
8.2.2 Подземни води ........................................................................................................ 42
8.3
Земни недра ............................................................................................................ 42
8.4
Почви ....................................................................................................................... 43
8.5
Ландшафт ................................................................................................................ 43
8.6
Биологично разнообразие...................................................................................... 44
8.7
Културно-историческо наследство....................................................................... 45
8.8
Материални активи ................................................................................................ 45
8.9
Отпадъци ................................................................................................................. 46
8.10
Население, човешко здраве ................................................................................... 46
9
Цели на опазване на околната среда..................................................................... 46
10 Въздействия върху околната среда ....................................................................... 47
10.1
Оценка на въздействията на ниво приоритети и цели........................................ 47
10.2
Оценка на въздействията на ниво мерки ............................................................. 51
10.3
Трансгранично въздействие .................................................................................. 60
11 Смекчаващи мерки .................................................................................................. 60
11.1
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН .................................... 61
11.2
Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН................................................... 62
12 Алтернативни решения ........................................................................................... 65
13 Трудности ................................................................................................................... 66
14 Мерки за мониторинг и контрол ........................................................................... 66
15 Заключение ................................................................................................................ 68
16 Приложения ............................................................................................................... 70

iii

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

СЪКРАЩЕНИЯ
Съкращение

Дефиниция

БАН

Българска академия на науките

БД

Басейнова дирекция

БДЧР

Басейнова дирекция „Черноморски район”

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ЕО

Екологична оценка

EС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗЗ

Защитена зона (по смисъла на ЗБР)

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗПЗГС

Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство

ЗТ

Защитена територия (по смисъла на ЗЗТ)

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУГ

Излезли от употреба гуми

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НСИ

Национален статистически институт

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОС

Оценка за съвместимост

ПГ

Парникови газове

ПГЗ

Потенциал за глобално затопляне

ПОРН

Предварителна оценка на риска от наводнения

ПСВРП

Предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал

ПСНРП

Предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУРБ

План за управление на речните басейни

ПУРН

План за управление на риска от наводнения

РБУВ

Район за басейново управление на водите

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РДВ

Рамкова директива за водите

iv

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

Съкращение

Дефиниция

РЗПРН

Район със значителен потенциален риск от наводнение

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКОНИК

Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на
климата

УРН

Управление на риска от наводнение

ЧКБ

Червена книга на България

ЧРБУ

Черноморски район за басейново управление

ЧРБУВ

Черноморски район за басейново управление на водите

v

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

Въведение

1
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,
Оценка за съвместимост и SWOT анализ на проект на План за управление на риска от
наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите.
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.
ЕО е разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО,2
транспонирана в националното законодателство с Наредбата за условията и реда на
извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от
24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/ 2004 г. и съответните документи и ръководства и
следните ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО: Закон за
опазване на околната среда (ЗООС) – обн. ДВ, бр. 91/2002 г(вкл. и изм. и доп ДВ
бр.62/2015 г. (Глава седма, раздел I) и Наредба за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), с
които се транспонира Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО
на Съвета); Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.; Закон
за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.; Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, 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.
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.

1

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

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 ЧРБУ и
околната среда, ЕО включва преглед на съществуващото състояние на компонентите и
факторите на околната среда и ги оценява спрямо целите на ПУРН.
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 ЧРБУ, 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 ЧРБУ, 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.
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2
2.1

Обхват на ПУРН в ЧРБУ
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.

Фиг. 2.1-1 Карта на Черноморски район за басейново управление
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Черноморски район за басейново управление с център Варна обхваща водосборните
области на реките, вливащи в Черно море от северната до южната граница,
включително вътрешните морски води и териториално море. На запад граничи с
Черноморски басейнов район и с Източнобеломорски басейнов район, на север с
Румъния, а на юг - с Република Турция.
Черноморски район за басейново управление 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 ЧРБУ и речните басейни в него. В Черноморски район за
басейново управление попадат изцяло или частично 627 населени места, 47 общини и 8
области.
ПУРН за Черноморски РБУ 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. 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
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•

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 ЧРБУ е 915 км.
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Фиг. 2.1-2 Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Черноморски РБУ

В Районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са включени 95
населени места, 4 курортни образувания, в 33 общини, разположени в 8 области.
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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.
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
ЧРБУ, с приложения: обща карта и списък на РЗПРН, в които влизат 13
местоположения, оценени с "висок" и "среден" риск и утвърдени със Заповед № РД745/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите .
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 – 20162021 г.
3
3.1

Приоритети и цели на ПУРН и мерки за постигането им
Цел на ПУРН в Черноморски РБУВ

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
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, в рамките на който
са изготвени: 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, към които са използвани общо 17 възможни цели. Националните
приоритети са:
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Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве
Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и
бизнеса
Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда
Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението
Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за управление на
риска от наводнения (УРН)
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 План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за
басейново управление на водите 2016-2021 г. 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, РД „ПБЗН“, ОД „ЗГ“, Агенция „Пътна инфраструктура“, 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.
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.
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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
речни 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

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)
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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)
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;

•

Тип на мярката (инвестиционна или оперативна);

•

Единична цена на мярката;

•

Разходи за изпълнение на мярката (по години за периода 2006-2021 г. и общо);

•

Отговорна институция/лице за изпълнение на мярката;

•

Източник на финансиране и др.

В резултат на извършения анализ за РЗПРН в ЧБРУ са идентифицирани следните
типове мерки: на ниво РЗПРН и на ниво Черноморски район за басейново управление
на водите, както са описани по-долу.
3.3.1

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
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•

Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири

•

Контролирано временно наводняване на селскостопански
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

•

Други

площи

с

цел

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
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•

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

•

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
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•

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

3.3.2

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 ЧРБУ 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

•

Подобрение на съществуващата хидроложка информационна
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.

система

за

Повишаване капацитета на ЧРБУ и подготовка на вторите ПУРН

•

Участие на БД в съвети по устройство на територията

•

Повишаване капацитета на БД за извършване на контрол
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•

Заснемане на потенциалните наводняеми
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.

зони

чрез

картографиране

и

Системи за ранно предупреждение

•

Създаване и поддържане на системи за наблюдение

•

Създаване и поддържане на системи за прогнози

•

Създаване и поддържане на
трансграничните водни басейни

•

Обучение за ползване на системата за ранно предупреждение.

система

за

ранно

предупреждение

и

за

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

Плановете, програмите и стратегиите, които биха могли да взаимодействат с ПУРН в
ЧРБУ, са разгледани съответно на ниво ЕС, на национално и на ниво на Район за
басейново управление.
Основни стратегически документи на ЕС - Приоритетите и целите при
управление на риска от наводнения в Черноморски РБУ са определени на база
дефинираните на национално ниво приоритети и цели съгласно Стратегия "Европа
2020": Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като
предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели, както и с целите на Стратегия на ЕС
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за биологичното разнообразие до 2020 най-вече по отношение на опазването на
природата, поддържането на екосистемите и устойчивото развитие, а и с целите и с
действията, предвидени в Стратегията на Европейския съюз за адаптация към
изменението на климата и най-вече Действие 2 и Действие 7 и 8. Планът за
опазване на водните ресурси на Европа до 2020г разглежда включително
уязвимостта на водите в ЕС, заедно с проблемите и възможните решения, като
съдържа конкретни мерки за ограничаване на отрицателните последици от
наводненията и има пряка връзка с ПУРН. В Бяла книга за адаптация към
климатичните изменения е формулирана рамка от дейности за намаляване на
уязвимостта на ЕС спрямо въздействията на изменението на климата и е косвено
свързана с ПУРН. 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.
Национални стратегии, програми и планове - 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 РБУ и по-конкретно – в определените райони със значителен
потенциален риск от наводнения и е в съответствие с: Националната програма за
развитие: България: 2020 г. (НПР BG2020), Националната стратегия за регионално
развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. и Националната програма за защита при
бедствия 2014-2018, Програма на правителството за стабилно развитие на Република
България за периода 2014 - 2018 г, Стратегия за намаляване на риска от бедствия 20142020 г., Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република
България., Трети национален план за действие по изменение на климата за периода
2013-2020 г. като ще бъде осигурена координация на ПУРН в Черноморски РБУ с други
планове, а именно: Годишни планове за изпълнение на Националната програма за
защита при бедствия, Областни и Общински планове за защита при бедствия на
територията на Черноморски РБУ и Общински планове за развитие на територията на
Черноморски РБУ
Ниво Район за басейново управление - Постигането на целите на ПУРН 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. 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
компоненти и фактори на околната среда съгласно приетото Задание за обхват на
екологичната оценка, както следва.
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5.1
5.1.1

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.
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 (АИС) и в два временни пункта с мобилна
автоматична станция ПМ с МАС
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: 3 АИС
2 ДОАС и Мобилна автоматична станция (МАС) към община Бургас е въведена в
експлоатация през април 2011 година и е единствената в страната автоматизирана
общинска станция.
За територията в обхвата на РИОСВ Шумен
Пунктовете за контрол на КАВ на територията на РИОСВ е АИС Шумен, а в гр.
Търговище са извършени измервания за определяне качеството на атмосферния въздух
от мобилна станция на РЛ гр. Варна към ИАОС гр. София
За територията в обхвата на РИОСВ Стара Загора
Пунктовете за контрол на КАВ на територията на РИОСВ Стара Загора са: 3 АИС, 3
OPSIS система и 2 ръчни пункта.
Пунктовете 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.
От направения анализ на съществуващото състояние на атмосферния въздух по данните
от Националната система за мониторинг на КАВ, се откроява един основен замърсител
в повечето от пуктовете и това е запрашаването на въздуха с фини прахови частци
(ФПЧ10). В повечето случаи превишаването на пределните стойности (ПС) на средно
денонощните норми (СДН) за фини прахови частици (ФПЧ 10) – 50 µg/m3 са
регистрирани 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.
Друга причина за повишеното замърсяване с ФПЧ10 и през другите сезони са
интензивен автомобилен трафик, интензивната строително-ремонтна дейност, лоша
пътна настилка, нередовното почистване на уличните платна както и промишлено
замърсяване.
5.1.2

Климат

Северозападната част на Черноморския район за басейново управление се
характеризира с умереноконтинентален климат и се отнася към Източния климатичен
район на Дунавската равнина.
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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, Климатичен район
на Бургаската низина и Климатичен район на Странджанското Черноморие
Изменение на климата
Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, с които
човечеството ще трябва да се справи през следващите години.
Десетте ключови индикатора, показващи глобалното затопляне на климата, са: (1) повисоките 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
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.
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•

Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 715 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за
затопляне на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди

Основна причина за регистрираните климатични процеси е нарастването на
емисиите на парникови газове (ПГ).
Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии за 2014 г. показва, че
емисиите на въглероден диоксид (CO2) имат най-голям дял от общите емисии на ПГ –
79%, емисиите на метан (CH4) са на второ място с 13%, емисиите на азотен диоксид
(N2O) с дял 6% остават на трето място, Флуор (F) - газове са с дял от 2% - на четвърто.
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. 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 подобрата координация и обмен на информация между държавите членки и да се засили
интегрирането на съображенията от значение във всички съответни политики на ЕС.
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“.
Плановете за управление на риска от наводнения за определените райони включват
мерки за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните
неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда,
културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
5.2
5.2.1

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.
Общата дължина на речната мрежа в ЧРБУ е 12772,04 km (на база проект JICA), като
леглата на главните реки е 2874,07 km.
Езерата, разположени по Черноморското крайбрежие, са предимно от два типа –
лиманни и лагунни. Повечето от езерата са съсредоточени около двата най-големи
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залива – Варненски и Бургаски, като 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.
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 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 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 100г. и 1000г.) с най-голям обхват са наводнените територии в области
Бургас, Варна и Шумен
В точка 2.1 са описани определените 45 района със значителен потенциален риск от
наводнения (РЗПРН), в 34 от които се съдържат местоположения с речни наводнения, а
в 11 с морски наводнения, заедно с разпределението на определените РЗПРН по речни
басейни. 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 доклада за ЕО.
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
2015-2021 ( 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 206-2021 (проект).
Състоянието (Качеството) на повърхностните води се определя до голяма степен от
различните видове въздействия, т.е. от различните видове натиск върху водните тела,
включващи: Изграждане на язовири, Изграждане на корекции и защитни диги,
Изграждане на МВЕЦ, Заустване директно или индиректно във водните обекти, на
непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води от населените места,
Замърсяване от индустриални източници, Замърсяване от дифузни източници:
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Повърхностните водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и
имат средно-денонощен дебит над 10 m3 и служат за водоснабдяване на повече от 50
човека към 21.01.2015 съгл. чл. 119, ал. 4, т. 1 от Закона за водите са 3 язовира: яз.
"Камчия", яз. "Ясна поляна" и яз. "Тича", както и язовир „Георги Трайков“ (Цонево), който е
единственият резервен водоизточник за питейно - битово водоснабдяване на територията на
ЧРБУ

В обхвата на Черноморски район за басейново управление, към 2014г. са определени 90
бр. зони за къпане, попадащи в крайбрежните води. 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. Зоните с води за къпане са дадени в Приложение 3.2.1. от
ПУРБ 2016-2021.
Съществуващото състояние на повърхностните води в рамките на РЗПРН е обобщено в
Приложение 2 на доклада за ЕО, в което е включена Таблица с „РЗПРН и съответните
водни тела, разположени в тях, с кодове, категория и състояние на водите“
5.2.2

Подземни води

Територията на Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район,
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.
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;

•

Неогенски водоносен хоризонт – 9 водни тела;

•

Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела;

•

Горнокреден водоносен хоризонт – 6 водни тела;

•

Долнокреден водоносен хоризонт – 4 водни тела;

•

Малм – валанжински водоносен хоризонт – 2 водни тела;

•

Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни хоризонти - 2 водни тела.

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.
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 са установени участъци на морска интрузия.
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На територията на Черноморски район 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
(РЗПР).
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 от докамбрий до долна юра са представени от магматити, мрамори
и варовици.
Материалите на кредата, на север от билото на Стара планина са представени в
седиментен фациес, докато на юг преобладават вулканогенните и вулканогенноседиментните формации.
В Източна Стара планина кредата се представя от карбонатно-теригенни свити,
изградени от пясъчници, алевролити и варовици.
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 плажни пясъци, езерно-блатни, алувиални,
пролувиални и пролувиално-делувиални образувания в речните долини. В найсеверните 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.
От около 140 свлачища, поразили Черноморския бряг, в обхвата на 6 морски РЗПРН
попадат около 50 активни и 20 потенциални свлачища
5.4
5.4.1

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.
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В районите със значителен потенциален риск от наводнения, попадащи в поречията
на реките, основен тип са наносните почви (Fluvisols,FAO). 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 видове блатни почви. 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.
5.4.2

Земеползване

Средно над 50% от площта на административните области, попадащи в обхвата на
ЧРБУ, 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 ЧРБУ. 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 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 природнотериториалните комплекси в България ландшафтната система включва 4 класа
(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 РБУ обхваща цялата
територия на района за басейново управление.
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

•

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

•

Тип ландшафти на умереноконтиненталните гористи плата и възвишения в
равнините
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•

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

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

•

Тип ландшафти субсредиземноморски аквални и субаквални

От клас Котловинните ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти
•

Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадностепни котловинни дъна

•

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

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

Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори

•

Тип ландшафти на умереновлажните планински гори,

със съответни групи ландшафти.
5.6
5.6.1

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 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.).
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: Район Велека и Район
Факия, Източностаропланински окръг с двата му геоботанически района: Камчийски
район и Район Момино плато, Западнокрайбрежен Черноморски окръг с двата му
геоботанически района: Район Южно крайбрежие и Район Северно крайбрежие;
2. Илирйска (Балканска) провинция. От тази провинция в разглеждания район попада 1
окръг: Котленско-Преславски окръг с двата му геоботанически района: КотленскоСливенски район и Герлово-Сланнишки район.
3. Македоно-Тракийска провинция. От тази провинция в разглеждания район попадат 2
окръга: Стралджанско-Айтоски окръг. От този окръг в Черноморския район попадат
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два геоботанически района: Айтоски район и Стралджанско-Сливенски район, СакароДервентски окръг. От този окръг в Черноморския район попада един геоботанически
район: Дервентски район;
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: Силистренски район,
Кардамски район и Добрички район, Новопазарски окръг с двата му геоботанически
района:Франгенски район и Каспичанско-Шуменски район.
Преобладаващото разпространение на включените в ЧКБ видове на територията на
ЧРБУ е между 23 и 56 вида растения и гъби.
В по-голямата си част разпространението на консервационно значимите видове по
Черноморското крайбрежие е в границите на защитени зони.
В границите на РБУ се срещат и редица консервационно-значими природни
местообитания: Крайбрежни и халофитни местообитания, Крайбрежни пясъчни и
континентални дюни, Естествени и полуестествени тревни формации и Гори.
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 доклада за ЕО.
5.6.2

Фауна

Биологичното и фаунистично разнообразие на страната зависи от много фактори, найважните 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.
Фауната в Черноморски район за басейново управление 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).

•

Старопланински район. Включва територията на Стара планина, Предбалкана и
Средна гора.

•

Тракийски район. Заема Горнотракийската низина (на запад до гара Септември),
Среднотунджанската низина, Източните Родопи, Сакар, Манастирските
възвишения и Бакаджиците..
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•

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)..

•

Странджански район. Заема североизточните склонове на Странджа (без
крайбрежната ивица) и Дервентските възвишения.

Съгласно картата на разпространението на включените в ЧКБ видове, преобладаващото
им разпространение на територията на ЧРБУ по UTM 10 km грид е между 12 и 23 вида
животни.
Както и растителните видове, в по-голямата си част разпространението на
консервационно значимите животински видове е в границите на защитени зони.
5.6.3

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);
Освен горепосочените, на територията на Черноморски район за басейново управление
попадат 102 защитени местности (ЗМ) и 65 природни забележителности (ПЗ).
5.6.4

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, изписани в Доклада за ЕО и в Доклада за ОС.
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
2016-2021г.” са недвижимите обекти на културно-историческото наследство.
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.
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 още в края на II - I хилядолетие пр.
Хр. и през цялата античност.
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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. От там 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.
В РЗПРН на Черноморски район за басейново управление се включват 33 общини от 7
области, на чиято територия са регистрирани 7 494 (седем хиляди четиристотин
деветдесет и четири) недвижими културни ценности. Съгласно Разпореждане на МС №
1711 от 22.10.1962г. 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. 19/2009г. с изм. и
доп.), притежават статут на недвижими културни ценности с категория „национално
значение”.
5.8

Материални активи

Материалните активи, имащи отношение към защитата от наводнения, са различни
хидротехнически съоръжения, най-важните от които са дигите, язовирите, водноелектрическите централи, които могат да контролират оттока или да създават прегради
за разливане на водите.
На територията на Черноморския район за басейново управление 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 канализацинните системи.
На територията на Черноморския район за басейново управление 34 бр. агломерации с
над 2000 е.ж. заустват в повърхностни води. За отвеждане и пречистване на битовите
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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 тези 8 категории, картите на риска от
наводнения разглеждат и инсталациите, подлежащи на Комплексно разрешително;
критична инфраструктура (лечебни 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

В РЗПРН са включени 95 населени места, 4 курортни образувания в 33 общини и 8
области и население около 870 хиляди души. От тези 33 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, Aйтос, Царево, Kамено, Карнобат, Mалко 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,
Kаспичан, 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.

В Доклада за ЕО подробно е изписано управлението на отпадъците от населените
места, влизащи в изписаните РИОСВ.
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
и недопускане на създаване на условия за екологичен риск предимно в тези райони
определени като райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).
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Текущо състояние на управление на отпадъците в РЗПРН в ЧРБУ
Програми за управление на отпадъците
През 2015 г. част от общините в ЧРБУ са изготвили Програми за управление на
отпадъците (ПУО), основното предназначение на които 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.
От компетенциите на общинските власти е контролът на: битови отпадъци, отпадъци от
опаковки, строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, производствени
отпадъци, утайки от ПСОВ, масово разпространени отпадъци, опасни отпадъци от
производствата и домакинствата и др.
Голяма част от общините в Черноморския район на басейново управление на ниво
Черноморски район за басейново управление и по Райони със значителен потенциален
риск от наводнения са прекратили експлоатацията на старите общински депа.
Проблемите с управлението на отпадъците определените 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.
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. В много общини няма отредени площадки за
приемане на отпадъци от Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ИУЕЕО, Излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, Излезли от
употреба гуми ИУГ, отпадъци от черни и цветни метали ОЧЦМ и Негодни за употреба
батерии и акумулатори НУБА. Отпадъци от тези групи временно се събират и
съхраняват на площадки на фирми 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.
Изводи, проблеми и изисквания за решаване на екологичните проблеми, свързани с
управление на отпадъците в Райони със значителен потенциален риск от наводнения.
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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.

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.

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
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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.
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 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.
РИОСВ Варна
Представена е информация от РИОСВ Варна за предприятия/съоръжения с нисък и
висок рисков потенциал по смисъла на раздел I от ЗООС за 2016 г., включваща
следните 3 предприятия:
•

С нисък рисков потенциал 2 броя: 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 1 брой: Петролна база – Варна, гр. Варна с оператор
„Варна Сторидж” ЕООД гр. Ловеч

РИОСВ Бургас
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, 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.

РИОСВ Стара Загора

32

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

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
Представена е информация от РИОСВ Шумен, включваща следните 9 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.

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, показани в Таблица 5.10-4 на Доклада за ЕО.
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.
На територията на Черноморски район за басейново управление са градовете Варна и
Бургас, за които има разработени Стратегически шумови карти (СШК) и Планове за
действие.
Град Варна - 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 с принос на
лошото състояние на автомобилния парк, уличните настилки, липсата на екрани и
зелени пояси за намаляване на шумовите нива. 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.
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Град Бургас - Провеждат се дългогодишни наблюдения на шума в околната среда от
Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Бургас. 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 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
5.12.1 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:
• 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.

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.

34

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

5.12.2 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.
От 2010 до 2014 г както в страната, така и в конкретните области се наблюдава
нарастване на заболеваемостта от злокачествени заболявания за 5-те представени
години. 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,
имат по-благоприятни показатели за злокачествени заболявания.
При децата от 0 до 17 години коефициентът на заболяемост спрямо 2006 година бележи
намаление, като най-висока е заболяемостта от болести на органите на дихателната
система, следват травмите и отравяния и след това - инфекциозни и паразитни болести.
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
компоненти и фактори на околната среда по-долу.
6.1

Въздух и климат

Без ПУРН Тенденцията за понижаване на основните замърсители на въздуха през
последните 2 десетилетия се очаква да продължа да се запазва, но с по-ниски
положителни стойности. Би могло да се очаква, че тенденцията към повишаване на
средногодишната температура в страната ни ще продължи независимо дали ПУРН се
реализира или не.
6.2
6.2.1

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.
6.2.2

Подземни води

Не се очаква участието на подземните води в наводненията, тъй като такова не е
регистрирано и прогнозирано. Без прилагането на ПУРН се очаква се 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 за изграждане/доизграждане на канализационни системи“ в
„Проект за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г“.
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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 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 визуалноестетическото вписване на структурите и обектите в околните ландшафти.
6.6

Биологично разнообразие

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, 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 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.
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6.7

Културно-историческо наследство

Без прилагането на ПУРН ще се запази сегашното състояние на културноисторическото 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
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
(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, чиято
цел 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
и предотвратяване на наводненията, защита, подготвеност, ранно предупреждение на
населението. Няма да се създаде възможност за осигуряване на благоприятни условия
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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. Подетайлна 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 забележителности се управляват с цел
запазване на техните естествени особености.
7.3
7.3.1

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 ЧРБУ, е язовир „Георги Трайков“ (Цонево), който не
е въведен в експлоатация. 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
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7.3.2

Подземни води

На територията на Басейнова дирекция „Черноморски район“ са определени 28
подземни водни тела като зони за защита на водите, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива
2000/60/ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите
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. В ПУРН не са идентифицирани засегнати от
наводнения водовземни съоръжение от подземни води и санитарно-охранителни зони.
В ПУРН е посочено, че в Черноморския басейнов район не са определени РЗПРН,
включващи наводнения от подземни води. Не са констатирани и стари наводнения от
подземни води.
Съгласно чл. 190, ал. 7, т. 2 от Закона за водите към зоните за защита на водите се
причисляват и санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за
питейно-битово водоснабдяване. В ПУРН не са идентифицирани засегнати от
наводнения водовземни съоръжение от подземни води и санитарно-охранителни зони,
но в приложение № 3 към ПОРН е прогнозирано евентуално засягане на санитарноохранителни зони от потенциални наводнения. На изготвените в ПУРН карти за
заплахата от наводнения не са визуализирани санитарно-охранителните зони на
водоизточниците за питейно - битово водоснабдяване, но данни за тях са налични в
създадената геобаза.
7.4

Водни тела, предназначени
определени за води за къпане

за

активен

отдих,

включително

места,

Водните тела, предназначени за къпане и за отдих са 90 бр. категория „крайбрежните
води“, от които 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 – 2015г.) 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.
При екстремни метеорологични явления – наводнения ще бъдат засегнати: плажните
ивици от морските приливни вълни и 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).
7.5

Зони, определени за опазване на стопански ценни водни организми

В рамките на втори ПУРБ за Черноморски район за басейново управление, зони за
естествено обитаване от рибни видове и зони за развъждане на черупкови организми
ще бъдат актуализирани след като бъде утвърден Списък 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
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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.
В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД970/28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморския район
за басейново управление 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 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.
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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.
8.2
8.2.1

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.
8.2.2

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;

•

Дифузни източници на замърсяване.

•

Натиск от водовземане в. т.ч.: значителни водовземане с експлоатационен индекс
над 40 % и нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово
водоснабдяване и други цели;

•

Натиск от климатични изменения: наводнения; засушаване.

8.3

Земни недра

Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че земните
недра са подложени както на естествени, така и на антропогенни въздействия,
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включващи механично нарушаване на приповърхностния слой от физико-геоложки
процеси и явления, изкопни и насипни работи за жилищна, комунална, транспортна,
туристическа и друга строителна дейност, замърсяване с отпадъчни води.
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.
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.
Засоляването е процес, при който в почвата се натрупват водоразтворими соли над 1%
или обменен натрий с количество по-голямо от 15% от сорбциония капациет 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.
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 - 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.
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
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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.
Промяна на типовете ландшафти - Проблем за опазване на ландшафтите е
нарушаване и замърсяване на съществуващите ландшафти и създаване на нови
ландшафтни типове в резултат от изграждане на новите съоръжения. 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, ерозия на почвите
и др.
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 почувствителните 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, 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.
Общият брой на видовете, които са чужди за България, нараства постоянно от 1900 г.
насам. Най-уязвимите местообитания предвид навлизането и натурализирането на
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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. По същия начин действат
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 по 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;

•

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
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.
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8.9

Отпадъци

Екологични проблеми могат да възникнат при лошо управление на дейностите с
отпадъци, свързани с: нерегламентирано натрупване на отпадъци, предимно
строителни и торови маси, неподдържане, съгласно изискванията на действащото
законодателство на площадките за временно съхранение на отпадъци (предимно опасни
отпадъци), както и незакрити депа за отпадъци.
8.10 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. 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

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", 5-те водещи цели за
периода до 2020 г., на Стратегия „Европа 2020“ са адаптирани и са превърнати в
национални цели, като приоритетите и целите при управление на риска от наводнения в
Черноморски РБУ са определени на база на дефинираните на национално ниво
приоритети и цели. Предвижданията на ПУРН са свързани с основните цели за
опазване на околната среда на международно ниво най-вече по отношение на
опазването на околната среда.
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 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
(РБУ) и по-конкретно – в определените райони със значителен потенциален риск от
наводнения. Стратегия „Европа 2020“ има 5 водещи цели за периода до 2020 г.,
Цели на опазване на ниво басейн на управление на водите
ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки
характеристиките на конкретния речен или морски басейн и интегрира аспектите на
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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
този аспект предвижданията на ПУРН в Черноморски РБУ 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 РБУ с оглед на екологичните
и социалните аспекти, които имат отношение към тях.
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Оценка на приоритетите и целите на ПУРН в ЧРБУ
Приоритети

Цели

Екологични и
социални
аспекти
Населеление
Човешко здраве

1.1.Минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора
при наводнения

1. Опазване на
човешкия живот
и на
общественото
здраве

1.2.Осигуряване бързо
отвеждане на водите при
интензивни валежи и
наводнения
1.3.Възстановяване на
нормалните условия за живот
1.4.Минимизиране броя на
засегнатите обекти от
социалната инфраструктура

2. По-висока
степен на защита
на критичната
инфраструктура
и бизнеса

2.1. Подобряване на защитата
на обекти от техническата
инфраструктура

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

Води
Почви
Ландшафт
Биоразнообразие
Население
Човешко здраве
Население
Човешко здраве
Население
Човешко здраве
Материални
активи
Население
Човешко здраве

Културно историческо
наследство
Население

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда
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.
Изпълнението на тази цел ще има силно положително въздействие. Найвече директно въздействие се очаква при опазване от замърсяване на
водите, почвите и ландшафта и индиректно при опазването на
биоразнообразието, населението и човешкото 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.
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.
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.
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.

Обща
оценка

+

+

+

+

0/+

0/+
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Приоритети

Цели

3.1.Подобряване на защитата на
канализационните системи

3.Повишаване на
защитата на
околната среда

3.2.Подобряване на защитата на
индустриалните обекти
(основно IPPC и SEVESO
обекти)
3.3.Минимизиране на
засегнатите зони за защита на
водите, защитени територии и
защитени зони
3.4.Подобряване на
водозадържащата способност
на земеделските, горски и
крайречни територии

4.Подобряване
на
подготвеността и
реакциите на
населението
5.Подобряване
на
административн
ия капацитет за
управление на
риска от
наводнения
(УРН)

4.1.Повишаване подготвеността
на населението за наводнения
4.2.Подобряване на реакциите
на населението при наводнения

Екологични и
социални
аспекти
Води
Почви
Ландшафт
Население
Човешко здраве
Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото
здраве
Води
Почви
Ландшафт
Биоразнообразие
Население
Води,
Почви
Биоразнообразие
Население
Население
Човешко здраве
Население
Човешко здраве

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

Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото
здраве

5.2.Осигуряване на оперативна
информация за УРН

Население
Човешко здраве

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда

Обща
оценка

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

+

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.

+

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.

+

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.

+

Повишаване на подготвеността на населението за наводнения ще има
подчертан положителен ефект, във връзка с опазване на общественото и
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.
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.

+

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

5.4.Минимизиране на риска от
наводнения по водното течение
за целия речен басейн
5.5.Осигуряване адекватно
реагиране на публичните
институции при наводнения

Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото
здраве
Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото
здраве
Население,
Човешко 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.

+

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.

+

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 е приложена таблица, в която е показана оценката на всички мерки,
изписани в Програмата от мерки. 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 2016-2021г. в срок до
30.08.2016г. и е допълнена, като включва 975 мерки, в които в цвят са отбелязани
следните видове мерки: Мерки предложени въз основа на предложенията за
финансиране Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет, Мерки предложени по действащи разрешителни в регистъра на
дирекция "Разрешителни" и извършени проверки от дирекция "Контрол", 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
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 ЧРБУ 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
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•

•

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,
като се 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
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.
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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 (оширяване 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, което ще е незначително, краткотрайно и временно и обратимо. При
последващата експлоатация на различните инженерни 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 рехабилитацията на канализационни
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системи и изграждане на 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
канализационни мрежи, 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. Положителни
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
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
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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, вследствие 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
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 земнонасипна дига и комбинация, 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,
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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,
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
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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
поддържането 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
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 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
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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 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, дълготрайно, 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
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водят до подприщване на речния отток; Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро състояние; Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи; 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; Създаване на
управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките; 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.
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,
обратими, с ниска степен на въздействие.
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,
като Изготвяне на специални планове за защита на големи индустриални предприятия,
потенциални източници на вредности при възникване на наводнения.
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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 РБУ 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 РБУ е принципът за солидарност, който се прилага както на
ниво речен басейн и на национално ниво, така и на трансгранично ниво, 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.
В съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО са направени редица срещи с
двете съседни на Черноморския РБУ държави: Република Турция и Румъния.
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
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 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 приоритетите и целите на ПУРН и оценка на очакваните въздействия
са идентифицирани следните видове мерки:
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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
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.
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-охранителни 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
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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.
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 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
Изграждане на съоръжения за физическа защита и предпазване от компрометиране на
водовземните съоръжения (тръбни и шахтови кладенци), намиращи се в
прогнозираните наводнения на санитарно-охранителни зони, при необходимост;
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 съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, за опзване
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 септемвриоктомври 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 за 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 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
наводненията върху околната среда, като в тези случаи да се изисква и становище от
БДЧР.
Вредни физични фактори
Не се предвиждат допълнителни мерки.
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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 РБУ 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
наводнения са използвани географски и аналитични методи. При определяне
ПРЗПРН са приложени и основни правила на регионален принцип. Като резултат
тази дейност са определени 72 броя предварителни райони със значителен риск
наводнения в Черноморския басейнов район, от които 5 броя морски РЗПРН.

от
на
от
от

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
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
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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:

•

Намаляване на риска чрез не-инженерни мерки, включително:

•

Намаляване на риска от наводнения чрез:

•

Намаляване на риска от повреди на имоти и други съоръжения, чрез увеличаване
на устойчивостта към наводнения

•

Ремонт на локалните отводнителни системи

•

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
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.
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Таблица 14.1 Индикатори за мониторинг на въздействията върху околната среда
Мярка по наблюдение и контрол
Срок за
Индикатори
Отговорен орган за
въвеждане на
изпълнението,
мярката и за
контрол
нейното
изпълнение
Провеждане на мониторинг на
качеството на водата от засегнати
при наводнение водовземни
съоръжения за питейно- битово
водоснабдяване и санитарноохранителни зони.

По време и след
наводнения на
водовземни
съоръжения и
санитарноохранителни зони

Показатели по
Наредба №
9/16.3.001 г за
качеството на
водата,
предназначена за
питейно- битови
цели

Титуляри на
водовземните
съоръжения

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:

Ежегодно

Брой издадени
разрешителни

БДЧР

Обследване на техническото и
експлоатационното състояние на
потенциално опасните водни обекти
и участъците с намалена
проводимост

Ежегодно

Брой обследвани
участъци

БДЧР

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

Собствениците на
защитнитe
съоръжения

-

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;

Възстановенидиги

МЗ / РЗИ

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

Изпълнители,
Общините

Изградени нови
корекции

БДЧР
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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 РБУ като
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 РБУ 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
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,
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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,
като се очакват директни отрицателни въздействия при изпълнението (реализацията)
им както върху въздуха, водите, почвите, ландшафта, така 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. 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
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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


Приложение 1: Таблица с оценката на всички мерки, изписани в Програмата от
мерки (ПоМ).
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