РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

ПРОТОКОЛ
от обществено обсъждане на Доклада за екологичната оценка и приложенията към
него, Доклада за оценка на степента на въздействие на План за управление на риска от
наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г.,
проведено на 04.11.2016г.

Днес, 04.11.2016г. от 11.00 часа в Заседателната зала на БДЧР, в изпълнение на
изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми бе проведена срещa за обществено обсъждане на Доклада за
екологичната оценка и приложенията към него, Доклада за оценка на степента на
въздействие на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за
басейново управление на водите 2016-2021г./ПУРН/.
Присъстват инж. Светла Трайчева Андреевска и г-н Младен Граматиков,
представители на Обединение “ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”, изготвили Доклада за
екологичната оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие на ПУРН, г-жа
Светлана Пенчева – директор на дирекция „Планове и разрешителни“ в БДЧР, експерти от
дирекцията, представители на РД „ПБЗН“, РЗИ, Напоителни системи, ВиК, ОД „Земеделие“,
областни и общински администрации, представители на НПО и медии.
Директорът на дирекция „Планове и разрешителни“ г-жа Светлана Пенчева откри
срещата и даде думата на инж. Жасмина Керанова, началник отдел „Планове“ да запознае
присъстващите със съдържанието и етапите на разработване на Плана за управление на риска
от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г.
Инж. Светла Трайчева и г-н Младен Граматиков запознаха присъстващите с Доклада
за екологичната оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие на ПУРН като
представиха обобщена презентация.
След завършване на представянето на Плана за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите и докладите, се даде възможност за
въпроси и предложения от присъстващите участници на общественото обсъждане.
Г-жа Веселина Георгиева, представител на ОД „Земеделие“ Варна и Добрич зададе
въпрос относно предложената мярка за „Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на
земеделски и горски площи“ в ДОСВ, дали мярката е съгласувана с МЗХ, предвид
задълженията на Напоителни системи експлоатират дигите и грижата на МЗХ е да
възстановяват нарушените участъци от дигите.
Г-н Младен Граматиков, представител на екипа разработил ДЕО и ДОСВ отговори, че
тя е с препоръчителен характер, не е локализирана като местоположение. Предложени са като
заместващи мерки, свързани с възможност за намаляване на потенциалния значим риск за
сметка на използване на структурни мерки, т.е. там където е идентифицирано значително
въздействие при прилагане на структурни мерки, би могла тази мярка да се замести със
съответната мярка. На етап прилагане ще се решава индивидуално за всеки отделен случай и
ще има съответните съгласувателни процедури с компетентните органи.
Г-н Ивайло Иванов, представител на БДЗП зададе въпрос за предложените мерки по
отношение на местните видове и необходимостта от използването на подходящи местни
видове, т.к. местните видове в различните участъци са различни – в горното течения на
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р.Камчия подходящи са един вид, а в долното друг и даде предложения при въвеждане на
мерки за местни видове в съответен участък да се съгласуват с компетентната институция.
Беше коментирано и изписването на язовир „Георги Трайков“, вместо язовир „Цонево“, но
предвид че в Закона за водите името на язовира е „Георги Трайков“, няма да се наложи
промяна в изписването му в обсъжданите документи.
Г-н Росен Павлов, представител на Асоциация по ВиК Добрич и Областна управа
Добрич акцентира на отразяването на административната граница на Област Варна и Добрич,
включването на община Аксаково към РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_03 и че трябва да се
променят съответните текстове в програмата от мерки и мерките за информиране. От екипа
отговориха, че на картите промяната е отразена, а текстовете ще се коригират във финалния
вариант на плана. Г-н Павлов постави въпрос за малките наводнения и необхванатите
населени места в ПУРН, като даде пример със скорошно наводнение в с.Батово и планирани
в ОУП малки хидротехнически съоръжения за допълнителна защита от морски наводнения,
пр. в брегоукрепителни съоръжения в Крапец и кк „Бялата лагуна“. Областна администрация
ще вземе предвид изводите и предложенията за смекчаващи мерки във връзка с предвидени
дейности за оводняване на ПР „Балтата“ и предотвратяване на наводнения на кк“Албена“. Г-н
Граматиков допълни, че е мярка от Плана за управление на резервата, а по отношение на
с.Батово, предприемането на действия може да стане в изпълнение на новопредложената
мярка „Разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване риска от
бедствия вкл. от наводнения“, г-жа Керанова допълни че на ниво РБУ е предвидена мярка за
почистване на речни участъци с цел осигуряване на проводимост и че в ДОСВ има
предложена мярка за изготвяне на интегриран план за управление на ПР и ЗТ. Г-жа Пенчева
допълни че има мерки на ниво РБУ, в които може да се включат местата попадащи извън
определените РЗПРН. Г-н Граматиков посочи че това е стратегически план, които дава
рамката и след това може да се планират конкретни проекти.
Г-н Павел Пачев, представител на РД ПБЗН - Варна, депозира писмено становище, че е
необходимо да се отразят предложените от ГД ПБЗН мерки, предвидени за изпълнение от
Министерство на вътрешните работи, които са обсъдени и приети на работните срещи с
представители на МОСВ и на басейновите дирекции. От екипа, разработил ПУРН отговориха,
че предложенията са взети предвид, разгледани на проведена среща на 18.10.2016 г. в МОСВ,
и ще бъдат отразени във финалния вариант на програмата от мерки. От екипа разработил
ДЕО допълниха, че тези мерки ще бъдат и оценени.
Други въпроси и предложения не постъпиха и г-жа Светлана Пенчева – директор на
дирекция „Планове и разрешителни“ в БДЧР закри общественото обсъждане на Доклада за
екологичната оценка и приложенията към него, Доклада за оценка на степента на въздействие
на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление
на водите 2016-2021г.
На общественото обсъждане се състави присъствен лист, който е неразделна част от
настоящия протокол.

04.11.2016 г.
гр. Варна

Изготвил протокола:……………….
Т. Димитрова
гл.експерт в отдел „Планове”
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