Справка за проведени консултации по Доклад за екологична оценка на ПУРН в ЧБРУВ
№

1.

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна
Община Бургас

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Изх. № 24-00-809 (1)/27.05.2016 г.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приета

Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ЕО) на Плана за управление
на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г.
След запознаване с публикувано на интернет страницата на Басейнова дирекция Черноморски район
(www.bsbd.org/bg/eco_assessment.html) Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка
(ЕО) на Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021
г., Дирекция "Околна среда", Община Бургас изразява положително становище относно изготвената
документация.

2.

МЗ
Главен държавен
здравен
инспектор

Община Бургас изразява
положително
становище
относно
изготвената
документация

инж. Павлин Михов, Директор на Дирекция „Околна среда“
Изх. № 04-09-147/30.05.2016
На Ваш № 04-01-142(1) от 13.05.2016 г., към Наш № 04-09-147 от 14.05.2016 г.
Относно: Консултации по заданието за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ЕО) на
План за управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г.
Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с получено в Министерство на здравеопазването Ваше писмо с приложена към него
документация относно провеждане на консултация по заданието за обхват н съдържание па Доклад за
екологична оценка (ЕО) на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски басейнов
район за периода 2016-2021 г., Ви информираме следното:
Според представеното задание, целта на ПУРН 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.
За постигането на целта в плана са включени широк кръг от мерки - oт почистване на речни корита,
изграждане па инженерни съоръжения (диги. валове, канали и др.) до повишаване подготвеността на
населението за реакции при наводнения и на административния капацитет на компетентните органи,
подобряване на контрола, изграждане на мониторингови и информационни системи и др.
От представеното предложение за обхват и съдържание на Екологична оценка на ПУРН за Черноморския
басейнов район е видно, че в същата са предвидени различни раздели, в които ще бъде анализирано и
оценено сегашното състояние на околната среда, както и възможността и степента на въздействие върху
отделните компоненти и фактори на околната среда в т.ч. и по отношение здравно-хигиенните аспекти на
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околната среда и риска за човешкото здраве, при прилагане на ПУРН.
При анализиране моментното състояние на компонентите и факторите на околната среда и
идентифициране и характеризиране на възможните рискови фактори, които могат да доведат до
неблагоприятно повлияване на човешкото здраве, специално внимание да се обърне върху очакваното
влияние на мерките, свързани с корекции на реки, изграждане на различни инженерни съоръжения за
зашита и др. върху състоянието на повърхностните и подземни води и по-специално върху налични
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и допустимостта на предложените мерки със
изискванията към режима, забраните и ограниченията, които следна да се спазват в санитарноохранителните зони на тези водоизточници.
Специално внимание да се обърне и върху състоянието на определените зони за къпане по
Черноморското крайбрежие и възможното повлияване на качеството на водите в тях по време на
изграждането и последващата експлоатация на различните инженерни съоръжения предвидени за защита
от морски наводнения.

Приета

Препоръката е включена в
мерките към съответният
РЗПРН,
където
има
водоизточници за питейнобитово
водоснабдяване.
Освен това е препоръчан
контрол на питейните води
във
водоподаващите
съоръжения.
Препоръката е включена в
мерките като е отбелязано
временно влошаване на
състоянието
на
водата
(преобладаващо повишена
мътност) но положителен
ефект в дългосрочен аспект
Подземни води: В ДЕО е
анализирано влиянието на
мерките върху подземните
и повърхностните води.
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.
На
изготвените в ПУРН карти
за заплахата от наводнения
не
са
визуализирани
санитарно-охранителни
зони на водоизточници за
питейно-битово
водоснабдяване.
Поради
това
е
невъзможна
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В Доклада за ЕО на ПУРН да се предложат мерки за здравна защита и управление на риска, ако такива са
необходими.

3.

МОСВ

Приети/
Неприети

Приета

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
конкретизация
на
влиянието на мерките върху
водоизточници за питейнобитово водоснабдяване.
Зоните
за
къпане
са
разгледани в ДЕО.

Д-р Ангел Кунчев,
Главен държавен здравен инспектор
Изх. № ЕО-15/13.06.2016 г.
На Ваш № 04-01-142/11.05.2016 г.
Относно: Консултации по задание за обхват и съдържание на екологична оценка (ЕО) на План за
управление на риска от наводнения (ПУРИ) в Черноморски район и уведомление по чл. 10 от Наредбата
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 (Наредбата за ОС)
Уважаема Госпожо Консулова,
Въз основа на прегледа на документацията, предоставена с Ваше писмо с Изх.№ 04-01-142/11.05.2016 г.,
изразяваме следното становище:
I. По отношение на заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка на ПУРН:
Заданието съдържа подробна информация за обхвата и целите на ПУРН, връзката с други планове и
програми и методиката за извършване на ЕО. Представеното проекто- съдържание на доклада за ЕО
(Приложение № IV на Заданието) е изготвено в съответствие с чл.86, ал. 3 на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), и съобразява изискванията към обхвата на доклада за ЕО, дадени в писмо на
Министерство на околната среда и водите с изх.№ 05-08-6154/04.12.2015 г. По представената в заданието
информация имаме следните бележки и препоръки:
1. При разработване на информацията за съществуващото състояние на околната среда в доклада за ЕО,
под „климатични фактори" следва да се разбира съществуващото състояние в рамките на територията и
тенденциите в изменението на климата, включително емисиите на парникови газове.

Приета

Включено в доклада за ЕО

2. Предвид, че изменението на климата е една от предпоставките за наводнения, при разработване на
доклада за ЕО е необходимо да се вземе под внимание Стратегията на Европейския съюз за адаптация
към изменението на климата. В Стратегията е обърнато специално внимание на необходимостта
политиките за адаптация да са тясно свързани и да са координирани с политиките за управление на риска
от бедствия на различни нива на управление. Това предполага прилагането на интегрирани подходи и
методи за оценка на въздействието на климатичните промени върху човешкото здраве, природните и

Приета

Включено в доклада за ЕО

3

№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

антропогенни системи и за оценка на уязвимостта и риска от природни бедствия. Съответно, такава
съгласуваност е необходима и между националните и секторни стратегии за адаптация и плановете за
управление на риска.
3. В т. 1.3.6 „Биологично разнообразие" (стр.146 и 147), съответно в доклада за ЕО, да се ползва и включи
следната информация:
• в част А флора - описание на флористичните елементи, съгласно геоботаническото райониране на
България (по Бондев, 1997 г) за Черноморски район;
• в част Б фауна - информация за характерните особености на богата и многообразна фауна в
Черноморския район.

Приета

4. В т.5.3 „Екологична политика и цели" предлагаме думите „поднационално равнище " да се заменят
и/или допълнят с „район за басейново управление".

Приета

5. При оценката на съществуващото/текущото състояние на околната среда в доклада за ЕО предлагаме да
се направи преглед на компонентите на околната среда освен на ниво Черноморски район за басейново
управление и по Райони със значителен потенциален риск от наводнения.

Приета

6. В част „ Съществуващо състояние на компонентите на околната среда" към т. 5.4 „Преглед на
съществуващото състояние" е предвидено за оценка на съществуващото състояние на водите в доклада
за ЕО да се ползва предимно информация от Плана за управление на речните басейни в Черноморски
район за периода 2016-2021 г. Записано е, че в доклада за ЕО ще бъде представена обща информация за
екологичния и химичен статус на водите в разглежданата територия. Предлагаме „ екологичния и химичен
статус" да се замени с „екологичното състояние/потенциал".

Приета

В ЕО и приложение към
доклада
са
описани
флористичните
елементи
съгласно геоботаническото
райониране на България (по
Бондев, 1997 г) и е дадена
информация
за
характерните особености на
богата и многообразна
фауна в Черноморския
район.
Взети са пред вид всички
забележки и са извършени
съответните корекции и
допълнения.
Думите
„поднационално
равнище "са заменени с
„район
за
басейново
управление ".
В доклада за ЕО е направен
преглед на компонентите на
околната среда и по Райони
със значителен потенциален
риск от наводнения.
Повърхностни води: Взето е
пред вид и навсякъде е
писано
екологично
състояние.
Подземни води: В ДЕО е
направен
преглед
на
подземните води както на
ниво басейново управление,
така по РЗПРН.
4

№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

7. В т.7 „Заинтересовани страни" - текстът след „Министерства и териториалните им звена по
браншове на територията на Басейнова дирекция Черноморски район:" да се замени с „МРРБ - ВиК,
МЗХ - „Напоителни системи" ЕАД, Областни дирекции „Земеделие", Министерство на енергетиката,
МВР - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и регионалните им дирекции,
Държавна агенция за метрология и технически надзор, Изпълнителна агенция по околна среда и др."

Приета

Направена е корекция

8. На стр. 145 в текста „В района има изградени ...... и 339 бр. микроязовири .......“ думата „микроязовири"
да се замени с „язовири с височина на стената по-малка от 10 м" или с друга подходяща формулировка,
която да е в съответствие с действащата нормативна уредба.
9. В т. VII. „Въздействие върху околната среда" на доклада за ЕО да се направи прогноза на значимостта
на въздействието върху биологично разнообразие, отчитайки природозащитния статус на видовете.

Приета

Води - Взето е предвид

Неприета

Биологично разнообразие
Описано в т. 5. „Състояние
на околната среда“

10. Препоръчваме смекчаващите мерки, които ще бъдат предложени в т. VIII на доклада за ЕО за
биологичното разнообразие, да бъдат контролируеми и да се отнасят за опазване на растителните и
животински видове с висок консервационен статус, като особено внимание да бъде обърнато на
защитените видове от Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Приета

Биологично разнообразие Въздействието
върху
околната среда ще е с
положителен ефект, като
цяло. С положителен ефект
ще е и върху животинските
видове
независимо
от
техния
природозащитен
статус.

II. По схемата за провеждане на консултации:
Схемата за консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица е изготвена в
съответствие с разпоредбата на чл. 19, ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).
III. По уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС:
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);
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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.
Предвид обстоятелството, че проектът на ПУРН има предвиждания за защитените територии и защитени
зони, попадащи в териториалния му обхват, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36,
ал. 2 от Наредбата за ОС показва, че същият е допустим при съобразяване на произтичащите от него
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:
• режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и с
утвърдените планове за управлението им;
• режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им.
След преглед на представената информация и на основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа
на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие,
според която проектът на ПУРН в Черноморски район има вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване
в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните м о т и в и :
• При реализирането на заложените в плана мерки, свързани с инфраструктурни инвестиционни
предложения за строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения
срещу наводнения, крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като диги,
вълноломи, буни, вълнозащитни/вълнобойни стени, дамби и др., нови корекции на реки, почистване на
речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна и др., се очакват:
o Промени в ключови параметри на водите като скорост на течението, хидрохимични и
физикохимични показатели на водите - елементи на защитените зони, които могат до
доведат до изменения в хранителната база, местата за укрития и размножаване от значение
за структурата, видовия състав и числеността на популациите на опазваните видове в зоните;
o Промени в параметрите на водозависимите биоценози, имащи отношение към
природозащитното състояние на природните местообитания и на видовете, предмет на
опазване в зоните, свързани с пряко и/или косвено унищожаване и/или увреждане на
крайречните и крайбрежни природни местообитания и местообитанията на видовете,
зависими от параметрите на водните екосистеми (безгръбначни, риби, земноводни, влечуги,
бозайници),
o Фрагментиране на реките като ключов елемент на защитените зони с линейна и
непрекъсната структура, изпълняващи биокоридорна и свързваща функция, от значение за
миграцията, географското разпространение и генетичния обмен;
o Възможно нахлуване на агресивни инвазивни видове, които създават предпоставки за
нови междувидови отношения с негативен ефект и трансформация на местообитанията,
предмет на опазване в зоните;
o Увреждане, унищожаване и фрагментация на местообитания, включително и на
крайбрежни, необходими за почивка, гнездене, хранене, укритие, нощувка на видовете

•
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птици, предмет на опазване в зоните;
o Различно по степен и продължителност безпокойство на видовете, включително и птици,
предмет на опазване в защитените зони.
•Кумулативно въздействие върху речните, езерните и крайморски природни местообитания и
местообитания на видове като ключови елементи в зоните от едновременното въздействие на други
планове, програми и проекти и инвестиционни предложения (напр. застрояване, МВЕЦ, изземане на
инертни материали, канализационни системи, ГПСОВ, бентове, прагове и др.) от прилагането на мерките,
заложени в плана.
Оценката за степента на въздействие на ПУРН, в частност предвидените в него мерки, върху защитените
зони следва да бъде изготвена като самостоятелен доклад, който се представя под формата на приложение
към доклада за ДЕО съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 2 и 34, ал. 1 от Наредбата за ОС.
При разработването на доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) да се има предвид следното:
1. Докладът да следва структурата, посочена в чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС.
2. Да се направи описание и оценка на настоящото състояние на защитените зони на територията на
Басейновата дирекция, в които са идентифицирани райони със значителен потенциален риск от
наводнения (РЗПРН).
3. Въз основа на конкретизиране на местата на прилагане на предвидените в плана мерки спрямо
защитени зони:
3.1 Да се идентифицират и анализират видовете въздействия върху структурата, функциите и
природозащитните цели на защитените зони, които ще бъдат повлияни от реализирането на заложените в
плана мерки;
3.2 Да се оцени въздействието от прилагане на мерките за борба с ерозията, които ще се реализират
посредством съоръжения, водещи до изменение на бреговата линия (диги, вълноломи буни,
вълнозащитни/вълнобойни и дамби), върху черноморските крайбрежни морски и сухоземни
местообитания 1110, 1130,1140, 1150, 1160,1170, 1210, дюнни местообитания), вкл. и върху
сладководните хабитати (напр. 3140, 3150, 3260), местообитанията на птици по крайбрежието и в морето;
3.3. Да се оцени въздействието върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на плана от
прилагането на мерките по Приоритет 3 Повишаване защитата на околната среда, които предвиждат
залесяване на площи във вододайни зони на язовири, изграждане на защитни горски пояси, 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, изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на оттичането;
4. Да се оцени въздействието от прилагане на мерките на плана върху водните тела, предизвикани от
промените в количеството и качеството на повърхностните води. (Например: мерки за защита като
Управление на оттока и речните басейни, Регулиране на оттока, Канали, крайбрежни и заливаеми
ивици, Управление на повърхностни води и др.), които предполагат и хидроморфологични изменения на

Приета

Разработен е доклад за ОС
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водните тела.
5. Да се оцени въздействието на предвидените в плана мерки върху миграционните пътища (за
хидробионти и сухоземни видове) от възможното унищожаване, увреждане и фрагментиране на
местообитания и популации или трайно изменение в ключовите им параметри.
6. Да се предложат смекчаващи мерки (различни от мерките, предмет на плана) за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от прилагането на
мерките на плана за всяка защитена зона. В случай на констатирани отрицателни въздействия върху
защитени зони, да се проучат, анализират, оценят и препоръчат алтернативни решения (по смисъла на § 3,
т. 7 и т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредбата) за прилагане на предвидените в плана мерки за
всяка от тях.
7. Да бъде извършена оценка на очакваните „кумулативни въздействия” по смисъла на § 3, т. 10 от
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС върху защитените зони и предмета на опазване в тях в
резултат от сумарното въздействие на предвижданията на ПУРН.
8. При установено наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР да се проучат и представят възможности за
прилагане на компенсиращи мерки по смисъла на чл. 34 от същия закон.
9. Да се приложи актуален картен материал, който:
• да визуализира разположението на установените източници на въздействия върху водите в
защитените зони;
• да онагледи местоположението на мерките, предвидени за осъществяване в плана по отношение на
защитените зони.
Данните да се представят и във формат ESRI shape file или ESRI filegeodatabase в координатна система
WGS84 UTM 35N.
За определянето на степента на въздействие на плана да бъдат използвани количествени оценки за
очакваните загуби или влошаване на ' състоянието на местообитания (площ) и видове (численост и
плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони спрямо представеността на
местообитанията и видовете в съответните защитени зони и в мрежата от защитени зони като цяло съгл.
чл. 32, ал. 2 от ЗБР.
На интернет страница http://www.natura2000bg.orgе публикувана най-актуалната информация за предмета
и целите на опазване на съответните защитени зони, попълнените стандартни форми с данни и оценки,
картен материал и координатен регистър - документацията по чл. 8, ал. 1 от ЗБР, която трябва да бъде
използвана от експертите, изготвящи ДОСВ.
ДОСВ трябва да бъде възложен на експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за
ОС с компетентност в областта на фитоценологията, хидробиологията и зоологията - ихтиология,
орнитология и др., в зависимост от целите и предмета на опазване в защитените зони.
IV. Указания за последващите действия, които да се предприемат по процедурата по ЕО, в пич. ОС:
След отразяване на горните бележки и съобразяване на дадените препоръки, следва да внесете в
Министерство на околната среда и водите ДОСВ на проекта на ПУРН върху предмета и целите на
защитените зони, изготвен съобразно препоръките, дадени в т. III по-горе. ДОСВ следва да бъде
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представен в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител за оценка на
неговото качество на основание чл. 24, ал. 1 от Наредбата за ОС и чл. 20, ал.5 от Наредбата за ЕО.

4.

РИОСВ Стара
Загора

Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите
Изх. № 2511/13.06.2016 г.

Приета

РИОСВ - Стара Загора
приема без възражения
заданието за обхвата и
съдържанието на ЕО на
Плана за управление на
риска от наводнения в
Черноморски район

Приета

РИОСВ Шумен приема
предложеното Задание за
обхват и съдържание на
Екологична оценка на План
за управление на риска от
наводнения в Черноморски
басейнов район за периода
2016-2021 г., без забележки.

СТАНОВИЩЕ
Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка/ЕО/ на Плана за управление
на риска от наводнения в Черноморския басейнов район за периода 2016-2021 год.
Уважаема Госпожо Консулова,
След запознаване със Заданието за изготвяне на ЕО на Плана за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите, считаме ,че заданието е пълно в частта касаеща
територията контролирана от РИОСВ - Стара Загора.
Определен е района и териториалния обхват на въздействие, който засяга 1/13 от община Сливен, 1/2 от
община Стралджа и 1/4 от община Болярово Дефинирани са поречията и селищата на територията на
РИОСВ,Стара Загора, които са потенциално засегнати от наводнения:
• поречие на река Камчия - с.Ичера
• поречие на р. Господаревска- с.Люлин.
Идентифицирани са екологичните проблеми в засегнатите общини от Черноморски басейнов район.
Определени са индикативни показатели за качеството на околната среда, които да бъда разгледани в
рамките на процеса по ЕО;
Дефинирани са методите за оценка на положителните и отрицателните въздействия,както и методите за
генериране и оценка на разумни алтернативи.
Във връзка с гореизложеното РИОСВ - Стара Загора, приема без възражения заданието за обхвата и
съдържанието на ЕО на Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район.

5.

РИОСВ Шумен

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА, Директор на РИОСВ-Стара Загора
Изх. № 2718/13.06.2016 г.
Относно: Консултации по задание за обхват и съдържание на екологична оценка на проект на План за
управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г.
Уважаема Г-жо Консулова,
В отговор на Ваше писмо изх. №0 4-01-142(3)/3.05.2016 г. и на основание чл.19а от Наредбата за
условията и реда за извършване на ЕО па планове и програми, РИОСВ гр. Шумен изразява следното
становище по предложения вариант на задание:
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Планът обхваща, част от територията в обхвата на РИОСВ Шумен. В него се включват териториите по
поречията на водните тела със значителен потенциален риск от наводнения :
РЗПРН в поречието на р Провадийска:
• 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
РЗПРН в поречието на р Камчия:
• 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
• BG2 APSFRКА 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. Кранево, с. Певец, с. Дългач
• BG2 APSFR КА 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, е. 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
• BG2APSFRKA 13 - КАМЧИЯ - ВЪРБИЦА - участък от река Герила и притоци с обща дължина 7 км
обхваща населеното място гр. Върбица
В заданието подробно са разработени и включени предложените приоритети и цели за преодоляване
риска от наводнения.
Заложените приоритети и цели отразяват идентифицираните потребности на района. За обхвата на
РИОСВ Шумен считаме, че важни за района са Приоритет № 1- Цел 1.1, 1.2., Приоритет № 2- Цел 2.1,
2.2., Приоритет № 3* Цел 3.1, 3.2., 3.3., 3.4., Приоритет № 4.
Определени са мерки за прилагане на ПУРН и за мониторинг и контрол. Предвидените мерки са
определени по приоритети и са достатъчни и пълни, като обхващат разнообразни и всеобхватни
мероприятия, съгласно определените цели. В тях са включени необходими мерки по водните тела и на
територията на РИОСВ Шумен. Идентифицирани мерки за РЗПРН, са описани подробно в Таблична
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форма на Приложение II, като програма от мерки за РЗПРН за ЧРБУ, като са дадени за всяко ниво на
прилагане, типа мярка, допълнителна информация, и въздействието. Подробно са включени точните
мерки в района на РИОСВ Шумен за р. Крива река,- гр. Нови пазар, р.Мадара, с. Мадара, р. Провадийска гр. Каспичан, р. Камчия - Смядово, - Златар, -Шумен, - Веселиново, - Кралево, - Руец, - Търговище, Вардун, - Върбица.
РИОСВ Шумен приема предложеното Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за
управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г., без
забележки.
Инж. Евелина Шишманова
Директор па РИОСВ - Шумен
Изх.№ 4-24-00-59/1/08.07.2016 г.
До
Инж. Десислава Консулова
Басейнова Дирекция
"Черноморски район"
/На Ваш № 04-01-142/6/13.05.2016 г./
Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ЕО) на Плана за управление
на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г.
Уважаема г-жо Консулова,
Във връзка със стартиралата процедура за Доклад за екологична оценка (ЕО) на Плана за управление на
риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021г. Община Созопол изразява
положително становище по така изготвеното задание.
Моля да се актуализират данните в Приложение II Програма от мерки за РЗПРН за ЧРБУ (с
предварителна оценка на степента на потенциалните отрицателни въздействия). Под № 902 Допълнителна
информация и пояснения следва да се отрази, че ПСОВ-Созопол е изградена и въведена в експлоатация с
Разрешение за ползване № СТ- 05-1596/18.09.2015 год.

Приета

Данните в Приложение II
Програма от мерки за
РЗПРН
за
ЧРБУ
са
актуализирани

Панайот Рейзи
Кмет на Община Созопол
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№

7.

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна
Област Бургас

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Изх. № 24-00-171/1/29.06.2016 г.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приета

Област
Бургас
няма
предложения и възражения
по представеното задание.

Приета

Община Балчик изказва
положително
становище
относно
изготвеното
Задание
за
обхват
и
съдържание на Доклад за
екологична
оценка
на
Плана за управление па
риска от наводнения в
Черноморски
басейнов
район за периода 2016 2021 г.

До
Инж. Десислава Консулова
Директор
на Басейнова Дирекция
Черноморски Район – Варна
9000 гр. Варна
ул. „Панагюрище" № 17
Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с писмо изх. № 91-00-3/28.04.2016 г. на БДЧР Ви уведомявам следното:
Експертите от Областна администрация Бургас се запознаха подробно с публикувания на интернет
страницата на БДЧР Проект на план за управление на риска от наводнения. Включената в него Програма
от мерки за намаляване риска от наводнения е изчерпателна в много висока степен.
Бе разгледано и съдържанието и на „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на Морска
стратегия и програма от мерки 2016 - 2021 г.".
Благодарим за предоставената ни възможност да изразим своето становище, но в Областна
администрация Бургас няма специалисти с необходимото образование, подготовка и квалификация, да
представят експертно становище по предоставените ни за обсъждане документи.

8.

Община Балчик

С уважение,
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на Област Бургас
Изх. № 24-190-9#1/08.06.2016г.
До
Г-жа Инж. Десислава Консулова
Директор на Басейнова дирекция
За Черноморски район - варна
ул. „Панагюрище" № 17
гр. Варна, 9000
Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка и Проект на Програма от
мерки към Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на
водите 2016-2021 г.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

(ваше писмо с изх. № 04-01 -142(6)/13.05.2016 г., наш вх. № 24-190-9/20.05.2016 г.;
ваше писмо с изх. № 91-00-3(1)/17.05.2016г., наш вх. № 24-190-7/19.05.2016 г.)
Уважаема Госпожо Консулова,
След запознаване с проектът на Програма от мерки към Плана за управление на риска от наводнения в
Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г. и заданието за обхват и съдържание
на Доклада за екологична оценка на План за управление на речните басейни в Черноморски район за
басейново управление на водите 2016-2021 г, Община Балчик изразява положително становище без
забележки.

9.

Община
Белослав

С уважение,
Николай Ангелов
Кмет на Община Балчик
Изх. № 2400-74- /4/15.06.2016
ДО
инж. Десислава Консулова
Директор на Басейнова Дирекция
за „Черноморски район"
На Ваш Изх. № 04-01-142(6)/13.05.2016 г.
Относно: План за управление на риска от наводнение за Черноморски басейнов район

Приета

Община Белослав изказва
положително
становище
относно
изготвеното
Задание
за
обхват
и
съдържание на Доклад за
екологична
оценка
на
Плана за управление па
риска от наводнения в
Черноморски
басейнов
район за периода 2016 2021 г.

Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Плана за
управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016 - 2021 г. община
Белослав изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1.Река Провадийска минава през с. Разделна в най - ниската си част преди да се влее в Белославското
езеро. Площта на водосборната област на поречието е 2132 км2 е дължина на реката 119 км. Реката
обхваща 7 района, като приема 8 първоразрядни притока.
2.На територията на с. Разделна пад река Провадийска има изградени 3 броя мостови съоръжения две от
които са железопътни а третият мост - пътно съоръжение по път „III 9004 - Варна - Разделна - Падина"
3.Южния железопътен мост от ж.п. съоръженията е с много нисък светъл отвор, което създава условия за
подирищване на водата, вследствие на обилни валежи и снеготопене.
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№

10.

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Община
Аксаково

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

4.Нивото на реката в участъка преминаващ през регулацията на селото е с около 50-70 см. по високо от
нивото на прилежащите имоти.
5. При продължителни валежи прииждащите води допълнително носят растителност и клони както и се
натрупват наноси в бермата, които са предпоставка за образуване на прагове и наводнения в долната част
на течението.
С оглед на изложеното община Белослав изказва положително становище относно изготвеното Задание за
обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в
Черноморски басейнов район за периода 2016 - 2021 г.
инж. Деян Иванов, Кмет на община Белослав
Изх. № 2400-228(1)/16.06.2016 г.
На Ваш изх. № 04-01-142(6)/!3.05.2016 г.
Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка ЕО на 11лан за управление на
риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.

Приети/
Неприети

Приета

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Община Аксаково няма
предложения и възражения
по представеното задание.

Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с Ваше писмо вх. № 2400-228/16.05.2016 г., относно Задание за обхват и съдържание на
Доклад за екологична оценка ЕО на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за
басейново управление на водите 2016-2021 г., Ви уведомявам, че Община Аксаково няма предложения и
възражения по представеното задание.

11.

Община Шабла

инж. Атанас Стоилов,
Кмет на Община Аксаково
Изх.№К-1292-1 , 16 юни 2016 година
Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ЕО) на План за управление
на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски басейнов район за периода 20 36 -2021 г-

Община
Шабла
подкрепяме
изготвеното
задание и нямаме бележки и
препоръки по него.

Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с провежданите консултации по Заданието за обхват и съдържание на Доклад за екологична
оценка (ЕО) на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски басейнов район за
периода 2016 - 2021 г. и на основание чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/ 02.07.2004 г., с изм. и доп.) Ви уведомяваме,
че подкрепяме изготвеното задание и нямаме бележки и препоръки по него.
Мариян Жечев,
Кмет на Община Шабла
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№

12.

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна
РИОСВ Варна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Изх. № 24-00-2934(1), гр. Варна, 23.06.2016
Вх. № 24-00-2934/16.05.2016 г.
Относно: Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на План за управление на
риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г., с възложител: БДЧР-Варна
Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с провежданите консултации, съгласно изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., изм.), Ви
информираме, че по гореописаното задание, постъпило в РИОСВ-Варна с вх. № 24-00-2934/16.05.2016 г.,
нямаме забележки с изключение на следното предложение:
При анализа на екологичните проблеми да се вземе предвид дейността изземване на наносни отложения
от речни корита (например: р. Двойница) и се отрази в ЕО.
Пламен Ташев,
Директор на РИОСВ

13.

РИОСВ Бургас

ИЗХ.№ ПД-1117(1)/ 23.06.2016
Относно: Провеждане на консултации по изготвеното задание за определяне обхвата и съдържанието на
Доклад за екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов
район за периода 2016-2021 г.

Приета

Повърхностни води: В ДЕО
са отбелязани броя на
местата с изземване на
наносни
отложения
съгласно ПУРБ и е отразено
възможното въздействие.
РИОСВ-Бургас
няма
допълнителни предложения
към така представения
обхват по Доклад за
екологична оценка

Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с постъпилото задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Плана
за управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г. с вх. №
1117/16.05.2014 г„ Ви информираме за следното:
I. По отношение на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка :
Съгласно чл. 19а, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (ДВ,
бр. 57/04 г., изм. доп. ДВ. бр. 3/2006 г. изм. ДВ. бр.29 от 16 април 2010 г. изм. ДВ. бр. 94 от 2012 г.),
приемаме представената информация от Ваша страна за провеждане на консултации за определяне
обхвата и съдържанието на ЕО с компетентния орган РИОСВ Бургас като Ви уведомяваме за следното;
Представеният обхват и съдържание на Доклада за екологичната оценка на Плана за управление на риска
от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г е структуриран, съгласно
изискванията посочени в чл. 86 от Закона за опазване на околната среда (обнародван в ДВ. бр. 91 от
15

№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

25.09.2002, изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 24 04 12 г. изм. ДВ бр. 12/2016 г. в сила от 12.02.2016 г.), като
РИОСВ-Бургас няма допълнителни предложения към така представения обхват по Доклад за екологична
оценка.

14.

МЗХ Областна
Дирекция-Ямбол

инж. Тонка Атанасова, Директор на Регионална инспекция по Околната среда и водите
Изх. № РД-16-3244/12.10.2016
До
Г-жа Инж. Десислaвa Консулова
Директор на
Басейнова Дирекция „Черноморски район"

Приета

Няма
предложения
за
включване на нови мерки
или
промяна
на
предвидените

На Ваш Изx. № 04-01-142(423)/06.10.2016 г.
Относно: Становище по проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за
басейново управление за периода 2010-2021
Уважаема Госпожо Консулова,
След запознаване с представения проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски
район за басейново управление на водите, Ви уведомяваме, че нямаме предложения за включване на нови
мерки или промяна на предвидените. Считаме, че са обхванати критичните точки по поречието на
Мадренски реки в района на с. Люлин, общ.Стралджа, обл.Ямбол с цел намаляване на риска от
наводнения и последиците oт тях за хората, инфраструктурата, стопанската дейност, околната среда и
други

15.

МОСВ

С уважение, Стоян Кунев, Директор на OД „Земеделие“ – Ямбол, ДИ/ОДЗ
Изx. № EО-15/17.10.2016 г.
До
Г-жа Десислава Консулова
Директор на Басейнова Дирекция
„Черноморски район" - Варна
На Ваш № 04-01-142/36/05.10.2016 г,
Относно: Консултации по екологична оценка (ЕО) на проекта на План за управление на риска от
наводнения в Черноморски район 2016-2021 г.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Уважаема Госпожо Консулова,
След запознаване с предоставената от Вас документация по ЕО и проекта на ПУРН, изразяваме следното
становище:
I. По отношение па доклада за екологична оценка (ДЕО) и приложенията към него:
ДЕО е изготвен съгласно консултираното на предходен етап от процедурата задание за обхват и
съдържание.
По изложеното в ДЕО имаме следните бележки и предложения:
1. По отношение на фактори “отпадъци";
• на стр. 104, във втори абзац, текстът „разрешения по реда на чл. 67 от Закона за управление на
отпадъците" да се замени с „документи по чл 35 от Закона за управление на отпадъците"',
• констатацията па стр. 104, че се е увеличил броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и
оползотворяване, като са посочени само метални отпадъци, отпадъци от пластмасови, стъклени и
хартиени опаковки и отработени масла, противоречи на представената по-долу информация относно
изградените системи за разделно събиране на другите масово разпространени отпадъци като излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии н акумулатори и т.н.
Считаме, че като положителна констатация следва да се отбележи, че се с увеличил броят на отпадъците,
които се рециклират и оползотворяват, като се посочат металните отпадъци и най-общо масово
разпространените отпадъци; "
• на стр. 104 е необходимо да се редактира и доуточни изречението „Няма в много общини отредени
площадки за приемане на ИУЕЕО. ИУМПС, ОЧЦМ u НУБА“ - най-вероятно се визират общинските
площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци oт домакинствата. Така написано изречението
противоречи на представената по-долу информация относно изградените системи за разделно събиране на
масово разпространените отпадъци;
• на стр. 106, в параграфа за строителни отпадъци, текстът относно код 17 05 06 следва да отпадне, тъй
като в посочените Регионални депа за неопасни отпадъци се приемат и други кодове строителни
отпадъци;
• текстът на стр. 106 за регионално депо Провадия не е актуален и следва ла отпадне, предвид взетото
решение от общините в региона да се прекрати процедурата по изграждане на депото в община Вълчи
дол;
• текстът на стр. 108 за общинските програми следва да се редактира, тъй като през 2014 г. е приет
Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и общините имат задължение за
изготвят нови общински програми, които да отговарят по съдържание и период на действие на
Националния плaн. Предложеният текст не е актуален към 2016 г., като е необходимо да сс уеднакви
информацията по отношение на общинските програми за трите РИОСВ;

Приета

Всички
забележки
са
приети и са отразени в
доклада за ЕО
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

на стр. 113, в параграфа за строителните отпадъци не е ясно какво се има предвид с това, че няма
действащи депа за строителни отпадъци - дали това са Регионални депа или общински. Също следва да се
направи справка дали на тези депа се приемат строителни отпадъци със съответните кодове от група 17,
съгласно Наредба N 2 за класификация на отпадъците.
2. По отношение на фактор „опасни вещества“:
2.1. Представената информация в т. 5.10 „Опасни вещества“ следва да се заличи. Посочената информация
не е относима към проекта на ПУРН. В точка 5.10. „Опасни вещества“ е необходимо да бъде включена
информация единствено за предприятията, класифицирани по реда на глава седма, раздел I на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) без да се посочват дейността, географските координати и
пространствените зони/зони на сериозни поражения.
Обръщам внимание, че информацията за дейността, географските координати и пространствените зони на
предприятията, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал по реда на глава седма,, раздел I на
ЗООС не следва да бъде публично достъпна, тъй като някои от операторите имат одобрено искане за
конфиденциалност на информацията и не следва да бъде включвана в ПУРН в Черноморски район 20162021 г., както и в ДЕО.
Следва да се има предвид, че рисковият потенциал на предприятията/съоръженията се определя от вида и
количествата на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС съгласно § I, т. 31а и т. 31б от
допълнителните разпоредби на ЗООС.
2.2. В списъка с предприятия не следва да се включва „Емко" ЕООД - „Складова база за готова
продукция, боеприпаси и взривни вещества" - Карнобат, тъй като попада в обхвата на изключението по
чл. 103, ал. 8, т. 1, буква б) на ЗООС и Постановление № 181 за определяне на стратегическите обекти и
дейности, които са от значение за националната сигурност са изключени от разпоредбите на глава седма,
раздел I на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Информацията и доклада по отношение на
местоположението и дейностите му трябва отпадне.
2.3 В списъка с предприятия не следва да бъдат включени предприятия, които към момента (30.09.2016 г.)
не попадат в обхвата на разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС:
• „Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Ловеч - Петролна база Бургас;
• „Нафтекс Петрол" ЕООД, Петролна база Каспичан;
• „Пътинженеринг строй - Т" ЕАД.
2.4. В ДЕО па ПУРН следва да се оцени риска от големи аварии и/или инциденти в предприятията,
класифицирани с висок и нисък рисков потенциал, свързан, освен с производствена грешка, но и с
природни бедствия, като наводнения, земетресения и други. В тази връзка е необходимо да се оцени
наличието на такива предприятия в териториалния 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 предприятията, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал и при необходимост да
се предвидят мерки за намаляване на риска от наводнение.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

•

Приета

Всички
забележки
са
приети и са отразени в
доклада за ЕО
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3. По отношение на защитените територии:
В ДЕО е отбелязано единствено, че част от РЗПРН попадат в обхвата на защитени територии, поради
което с наложително предвижданите за тях мерки да се съобразяват с режимите на опазване на
съответните защитени територии. В доклада не са уточнени конкретните мерки и дейности, които се
предвижда да се реализират в границите на защитените територии, какво ще бъде въздействието им върху
защитените територии. В този смисъл не е разгледана и тяхната допустимост, спрямо режимите на
защитените територии въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и
Плановете за управлението им.

Приета

КО вече е извършил такава
проверка за допустимост на
етап
консултации
по
задание за ЕО.
Посочени са мерките от
ПоМ на ПУРН, които
попадат в границите на или
в близост до ЗТ по ЗЗТ.
Всички ЗТ, в които попадат
мерки са част от ЗЗ по ЗБР,
поради което са разгледани
и оценени в ДОСВ, вкл. и
по отношение видовете от
приложение 3 на ЗБР.
Коригирано

В приложения проект па ПУРН и конкретно в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения
в Черноморски район, местоположението на описаните защитените територии, в които са предвидени
мерки, не съответства на истинското им местоположение, напр. на стр. 29 е записано, че се предвиждат
мерки за укрепване на коритото на р. Камчия и че същата попада на територията на Природен парк
„Странджа".
Във връзка е гореизложеното считаме, че е необходимо да се допълни ДЕО по отношение на
местоположението на предвидените мерки спрямо защитените територии и допустимостта им спрямо
режимите на засегнатите защитените територии.

Касае се за
техническа
грешка

4. По отношение на биологичното разнообразие предлагаме следните допълнения:
• В т. 4.1 „Основни стратегически документи на ЕС“ на стр. 21 след „Борба с инвазивните видове“ да
бъде добавен Регламент 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно,
предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове,
който се прилага от началото на 2015 г. )
• В т. 11.1 „Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН“ да бъдат предвидени освен общите
мерки и мерки за опазване на растителните и животински видове с висок консервационен статус, като
особено внимание да бъде обърнато на защитените видове от Приложение 3 към Закона за биологичното
разнообразие, така както сме препоръчали в писмо на МОСВ с изх. № ЕО-15/13.06.2016 г.

Приети

Отразено

II. По отношение на проекта на ПУРН:
В Приложение 18 (Проект на програми от мерки за намаляване на риска от наводнения в Черноморски
район) към ПУРН се съдържа следната мярка, имаща отношение към операторите на инсталации с
комплексни разрешителни (КP): „Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни
разрешителни „, като е предвидено тази мярка да обхване всички разрешителни.

Прието

Забележката
е
взета
предвид в ЕО.
Предадена е на БДЧР и
поправките ще се отразят в
окончателния вариант на
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ПУРН.

Във връзка с така формулираната мярка, обръщаме внимание че Законът за опазване на околната среда
(ЗООC) съдържа ясно и изчерпателно изброяване за основанията и обстоятелствата, при които се
извършва преразглеждане, актуализиране, изменение или издаване на ново комплексно разрешително
(КР). Тези обстоятелства са описани в чл. 117, ал. 2 и чл. 124, ал. 2 на ЗООС 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, би дало реални основания па операторите да оспорват провеждането й.
Законодателството по КР предвижда прякото участието на Басейновите дирекции в процедурите по
издаване, преразглеждане и актуализиране на разрешителните, чрез което се осигурява възможността за
поставяне на кон конкретни обосновани и приложими изисквания към операторите на съответните
инсталации, с оглед избягването на отрицателни въздействия върху водните тела и почвите.
Във връзка с изложеното мярката с цитирания по-горе текст следва да отпадне или да бъде уточнено, че
същата не се отнася за КР.
Предвид бележката по т. 1.3 по-горе относно местоположението на защитените територии, същата следва
да се съобрази и в проекта на ПУРН.
III. Предложение за мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и
човешкото здраве при прилагането па ПУРН:
1. На всеки две години Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) - Варна да изготвя доклад по
наблюдението и контрола при прилагането на ПУРН, включително на мерките за предотвратяване,
намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от
осъществяването на ПУРН, който да представя в МОСВ не по-късно от 1 юли на всеки две години.
2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на ПУРН да се
извършват въз основа на следните мерки и индикатори:

Мярка по наблюдение и контрол

Индикатори

Провеждане на мониторинг на
качеството на водата от засегнати
от
наводнение
водовземни
съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване
и
санитарноохранителни зони

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

Периодично
ст
на
отчитане
По време и
след
наводнения
на
водовземни
съоръжения и
санитарноохранителни
зони

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приета

Мерките са съгласувани с
БДЧР

Отговоре
н орган за
изпълнен
ието
Титуляри
на
водовземн
ите
съоръжен
ия
МЗ/РЗИ
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Съгласувани
инвестиционни
предложения
за
защита
от
вредното въздействие на водите
Издадени разрешителни:
•
За изграждане на нови,
реконструкция или модернизиране
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
Обследване на техническото и
експлоатационното състояние на
язовирните стени и съоръженията
към тях и участъците с намалена
проводимост
Поддържане на регистър по
изпълнените мерки от Програмата
от мерки в ПУРН (код, име, място
на прилагане, вкл. име и код на
защитена зона, ако е приложимо)
Стартирали
инвестиционни
предложения/дейности
от
Програмата от мерки в ПУРН
Документиране на събитията и
щетите от наводненията

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

Ежегодно

БДЧР

Ежегодно

БДЧР

Брой
и
км
обследвани
участъци;
Брой обследвани
язовирни стени и
съоръженията към
тях
Брой стартирали и
брой
изпълнени
мерки

Ежегодно

Държавна
агенция за
метеороло
гичен
и
техническ
и надзор

Ежегодно

БДЧР

Брой
инвестиционни
предложения/дейн
ости
Брой стартирали и
брой
изпълнени
проекти

Ежегодно

БДЧР

Ежегодно

БДЧР,
съответни
те
общини,
ГД ПБЗН,
НИМХ

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
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Дейности за повишаване
водозадържащия ефект
Изградени нови корекции

на

Брой
стартирали/изпълн
ени дейности
Брой и дължина
(м) на изградени
нови корекции

Ежегодно

БДЧР

Ежегодно

БДЧР

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда да се предложат и предприемат
своевременни мерки за възможното им отстраняване.
IV. Указания за последващите действия, които следва да се предприемат по процедурата по ЕО на
ПУРН:
1. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 8 от Наредбата за ЕО, в срок до 14 дни от получаване на
настоящото писмо следва да съгласуват с предложените в т. III мерки по наблюдение и контрол при
прилагането на ПУРН. В случай, че в поставения срок нe е представено становище, се счита, че мерките
са съгласувани.
2. Съгласно чл.21, ал.1, т.1 на Наредбата за ЕО (предвид, че за проекта на ПУРН се изисква обществено
обсъждане по реда на Закона за водите) следва да проведете предвиденото от Вас обществено обсъждане
при спазване на изискванията по чл. 21. ал.2 от същата наредба.
3. След провеждане на общественото обсъждане е необходимо да отразите всички получени становища в
резултат на консултациите по чл. 20, ал.1 и ал.3 от Наредбата за ЕО и на общественото обсъждане, в т.ч.
в справката за резултатите от извършените консултации.
4. След изпълнение на предходните стъпки следва да внесете в МОСВ окомплектовано искане за издаване
на становище по ЕО по смисъла на чл. 23, ал.1 от Наредбата за ЕО. Обръщаме внимание, че в случай, че
в резултат на консултациите, в т.ч. общественото обсъждане, е необходимо да бъдат разгледани и оценени
други алтернативи, мнения или предложения към проекта на ПУРН, Басейнова дирекция .“Черноморски
район“ - Варна следва да възложи допълване на доклада за ЕО или да прецени възможността от
продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено обсъждане. Мотивите за
възлагане/отказ от възлагане на допълване на доклада за ЕО или преценяването за продължаване на
консултациите е необходимо да бъдат включени в документацията по чл. 23, ал.1 от Наредбата за ЕО.

Приети

2. Обществено обсъждане е
проведено
3.Всички
получени
становища са отразени

Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
16.

РЗИ Бургас

Из х. № 25-03-28/18.10.2016r.
ДО
ИНЖ. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
ДИРЕКТОР
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

Указанията са изпълнени
1. Мерките са съгласувани,
има становище с изх.№0401-2016/31.10.2016г.
на
БДЧР.

Приета

4 В МОСВ ще се внесе
окомплектовано искане за
издаване на становище по
ЕО.
В
резултат
на
консултациите,
в
т.ч.
общественото обсъждане,
не е необходимо да бъдат
разгледани и оценени други
алтернативи, мнения или
предложения към проекта
на ПУРН
КО е МЗ
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e-mail: bdvarna@:bsbd.org
Относно: Искане за становище по отношение на предложения и препоръки към плана u обхвата на
доклада по ЕО, относно здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве на
инвестиционно предложение-: План за управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район
за периода 2016-2021г..
УВАЖАЕМА ИНЖ. КОНСУЛОВА,
Съгласно изискванията на чл.20 ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (Загл. изм.-ДВ бр.3 от 2006г.), [В сила от 01.07.2004г., Приета с ПМС №
139 от 24.06.2004г, Обн. ДВ бр.57 от 2 Юли 2004г.) и след разглеждане на публикувания на интернет
страницата Доклад за екологична оценка и приложения към него, РЗИ-Бургас с Решение №
43/17.10.2016г. Ви уведомява:
Във връзка с горецитирания член възложителят провежда консултации със съответните специализирани
компетентни органи по чл.13. т.1 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните
аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве. Съгласно същия, когато компетентен орган за
вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е
Министърът на околната среда и водите, становище по поисканото задание следва да се издаде от
Министерството на здравеопазването, към което следва да се обърнете.

17.

Община Велики
Преслав

С уважение, Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ, Директор Регионална здравна инспекция-Бургас
Изх. № 5098/20.10.2016г.
ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ГP. ВАРНА
Уважаема Г-жо Директор,
Във връзка с предстоящото приемане на Плана за управление на риска от наводнения „ПУРН“ Общини
Велики Преслав предлага, с цел опазване на човешкия живот и общественото здраве, в Плана за
управление на риска от наводнение: за река Врана да бъде включена мярка „Ремонт и рехабилитация на
язовир Кочово", разположен в землището на с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, предвид
лошото му техническо състояние и заплахата, която представлява за населението.
С уважение,
Д-р Александър Горчев
Кмет на Община Велики Преслав

Приета

Този язовир е разположен
извън РЗПРН и извън
Защитени зони и територии
и
не
се
очаква
реализирането му да окаже
значително
отрицателно
въздействие върху околната
среда. Тази мярка може да
бъде включена в ПоМ като
обща мярка за целия РБУ,
като нейната оценка не
променя заключенията от
екологичната оценка и не
налагат
промени
в
разработените ЕО и ОС на
ПУРН
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№

18.

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна
Община Велики
Преслав

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Изх. № 5097/20.10.2016

Приети/
Неприети
Приета

ДО
ДИРЕКТОРА НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ гр. ВАРНА
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

19.

РИОСВ
Загора

Стара

Във връзка с предстоящото приемане на Плaнa за управление на риска от наводнения „ПУРН‘, Община
Велики Преслaв предлага, с цел опазване на човешкия живот и общественото здраве, в Плaнa за
управление на риска от наводнение за река Долник да бъде включена мярка „Ремонт и рехабилитация на
язовир „Драгоево 1“, разположен в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, област Шумен,
предвид лошото му техническо състояние и заплахата, която представлява за населението.
С уважение,
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГОРЧЕВ
Кмет на община Велики Преслав
Изх. № КОС-19-5474/26.10.2016 г
До
Инж. Десислава Консулова
Директор на
Басейнова Дирекция „Черноморски район”
ул. .Панагюрище" № 17
гр. Варна

Приета

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
Този язовир е разположен
извън РЗПРН и извън
Защитени зони и територии
и
не
се
очаква
реализирането му да окаже
значително
отрицателно
въздействие върху околната
среда. Тази мярка може да
бъде включена в ПоМ като
обща мярка за целия РБУ,
като нейната оценка не
променя заключенията от
екологичната оценка и не
налагат
промени
в
разработените ЕО и ОС на
ПУРН
Няма забележки относно
съдържанието
на
Екологичната оценка на
ПУРН

Относно: Екологична оценка на ПУРН на Черноморски район за басейново управление.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНСУЛОВА,
Във връзка със съдържанието на ЕО на ПУРН - Черноморски район за басейново управление, Ви
уведомяваме, че няма забележки относно съдържанието на Екологичната оценка на ПУРН.
Районите със значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ в териториалния обхват на РИОСВ Стара Загора са:
BG APSFR КА 11 - с.Ичера, област Сливен
BG APSFR МА 02- с.Неделино и с. Люлин, община Стралджа
Предвидените мерки в ПУРН за посочените райони са оценени с нулево и/или положително влияние
върху компонентите на околната среда.
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА, Директор ла РИОСВ - Стара Загора
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№

20.

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна
РД ПБЗН Бургас

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Per. № ПР-2317/Екз. № 2, Дата: 24.10.2016г.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приета

Няма
забележки
по
предложения проект за
план за управление на
риска от наводнения в
басейнов район за периода
2016 - 2021 г.

Приета

В ПоМ към ПУРН в
Черноморски район ще се
отразят,
обсъдените
и
приети на работни срещи с
представители
на
Министерство на околната
среда и водите и на
басейновите
дирекции,
включително
и
на
Басейнова
Дирекция
„Черноморски
район“,
предложения
относно
предвидените
за
изпълнение
от
Министерството
на
вътрешните работи, мерки

До
Г-жа Инж. Десислава Консулова
Директор на
Басейнова Дирекция
„Черноморски район"
гр. Варна
9000 ул."Панагюрище" №17
На Ваш. № 04-01-142/43//06.10.2016 г.
Относно: Проект за план за управление на риска от наводнения в Черноморски басейнов район за
периода 2016 - 2021 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНСУЛОВА ,
Информираме Ви, че РДПБЗН - Бургас няма предложения и забележки по предложения от Вас проект за
план за управление на риска от наводнения в басейнов район за периода 2016 - 2021 г.

21.

МВР - ГД ПБЗН

Директор, РДПБЗН – Бургас, Комисар инж. В. Василев
Peг. № 198300-5065, 02.11.2016 г.
До
Директора на Басейнова Дирекция
„Черноморски район"
Инж. Десислава Консулова
гр. Варна 9000, ул. "Панагюрище" № 17
Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с Ваше писмо изх. № 04-01-142 от 06.10.2016г., относно провеждане на консултации по
екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за
басейново управление за периода 2016 - 2021 г., Ви информирам следното:
В Програмата от мерки към проекта на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район
е необходимо да се отразят, обсъдените и приети на работни срещи с представители на Министерство на
околната среда и водите и на басейновите дирекции, включително и на Басейнова Дирекция

25

№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

„Черноморски район“, предложения относно предвидените за изпълнение от Министерството на
вътрешните работи, мерки.

22.

РД ПБЗН
Добрич

ДИРЕКТОР: ГЛАВЕН КОМИСАР Николай Николов
Peг. № 1951, екз. № единствен, 02.11.2016г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"
ИНЖ. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
гр. Варна 9000, ул. „Панагюрище" № 17
На Ваш изх. № 04-01-142(43) /06.10.2016 г.
Относно: Провеждане на консултации по екологична оценка на проекта на Плана за управление на риска
от наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г.
Уважаема Госпожо Директор,
Във отговор на Ваше писмо изх. № 04-01-142(43) /06.10.2016 г. изпращам становище по реда на
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Планът за управление на риска от наводнения идентифицира конкретните цели за намаляване на риска от
бедствия и приоритетните действия за постигането им. Планът съблюдава основния приоритет на
Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. за извършване на анализ и оценка на
рисковете от бедствия на територията на Република България и тяхното картографиране и
стратегическата цел на Национална програма и на държавната политика за защита при бедствия за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живота и здравето на
населението, и опазване на културните ценности.
Мерките за намаляване на риска от наводнения, включени в него, са част от превантивната дейност по
смисъла на Закона за защита при бедствия. По приоритет те следва за бъдат залагани в годишните
планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия, както и да бъдат съобразени
при разработване на Плановете за защита при бедствия на съответното ниво (областно, общинско).
Програмата от мерки се съсредоточава върху предотвратяване, защита, повишаване на подготвеността и
информираността по отношение на наводненията.
Докладът за ЕО анализира и оценява вероятните значителни въздействия върху околната среда,
включително вторични.
С утвърждаването на Плана за управление на риска от наводнения ще бъдат очертани дългосрочните цели
за защита от вредното въздействие на водите в Черноморски район. В момента, в който той влезе в сила
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

през 2016 г., ще стане задължителен за отговорните институции и бизнеса в страната и изпълнението му
ще допринесе за намаляване на възможните неблагоприятни на последици за човешкото здраве, околната
среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, свързани с
наводненията.
Основният проблем в Плана за управление на риска от наводнения, свързан с територията на област
Добрич.
Съгласно стр.25 «От анализа се получиха следните проценти на типовете наводнения в проектните
райони на черноморските реки и крайбрежие.
X. Черноморски Добруджански реки
За разглеждания период от 1914 г. - 2010 г. са известни общо 70 бр. наводнения, а типовете наводнения са
както следва:
1. Речни наводнения - 49 бр. - 70.00%
2. Скатови наводнения - 19 бр. - 27.14%
3. Морско наводнение - 2 бр. - 2.86%"
Въпреки горното и изразените становища по време на консултациите на различните етапи на изпълнение,
определените РЗПН на територията на областта бяха идентифицирани в риск от морски наводнения. Това
само по себе си ще намали в много от случаите степента на приложимост и резултата от предвидените
мерки за намаляване на риска от наводнения, при положение, че Първата актуализация на ПОРН следва
да се извърши до края на 2018 г., картите на заплахата и риска - до края на 2019 г. и актуализацията на
ПУРН- до края на 2021 г.
Основните слабости са свързани с грешки и неточности при събиране на необходимата за оценката на
въздействието информация, самата оценка на въздействието, както и с локализацията на голяма част от
предвидените в ПоМ на ПУРН мерки.
Относно Доклада за оценка на съвместимост (ДОСВ)
Стр.78 5.1.1 PЗПPH-BG2_APSFR_BS01 Черно море-Дуранкулак
«Заложените структурни мерки в ПоМ на ПУРН за този район са две превантивни - една за почистване на
речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна свързана с потенциални речни
наводнения
И двете мерки са стартирали, като през 2015 г. дерето, преминаващо през с. Дуранкулак е с осигурена
проводимост»
Извършеното през 2015 г. почистване на дерето и последващи такива осигуряват проводимост единствено
при наводнения с висока вероятност на настъпване, но не при наводнения със средна и в никакъв случай
при ниска вероятност на настъпване. За осигуряване на необходимата проводимост и намаляване на
щетите е необходимо залагане на мярка проектиране и изграждане на корекция.

Неприета

На този етап не е приета
поради липса на модели за
поройни наводнения. Ще
бъде взета предвид на етапа
на следваща оценка.
Необходимостта
от
проектиране и изграждане
на корекция трябва да бъде
обоснована
на
база
моделиране.
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Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Стр.85 »На дерето в населеното място има 3 моста, от които един е на главен път Е87»
В с. Дуранкулак няма 3 моста. При изготвянето на такъв значим проект трябва да се прави разлика между
мост, водосток и пасарелка.
«В Приложение 1-5.1.1 е илюстрирано мястото на прилагане на мерките спрямо защитените зони. "
Отбелязани са три места - при тръбния водосток, пасарелката, при плочестия водосток до моста.
Стр.88 5.1.2 P3IIPH-BG2_APSFR_BS_02 Черно море-Шабла

Приети/
Неприети

Приета

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
На изготвените карти на
риска за този РЗПРН и
участък има означени 3
съоръжения, представени в
легендата на картата по
утвърдения шаблон - като
мост, от които 2 са в
населеното място, а един на
гл. път Е87.

5.1.2.1 «Мерки свързани с потенциални морски наводнения:
Предвидената мярка за оформяне на изкуствен вълнозащитен насип от местен материал с дължина 100 м
и 2,5 м височина е за защита на обекти в района на резиденция Шабла
В Приложение 5.1.2-5 е илюстрирано мястото на прилагане на мерките спрямо защитените зони. "
Стр.90 «При тези характеристики на вала (100 м дължина и 2,5 м височина Предполагаемата заета от
вала площ ще бъде около 250 м2, (при използване на камъни)»
Смятам, че площта е чисто математическа величина и след оразмеряване с изготвяне на проект, за да
изпълнява функциите си и издържи на морските щормове, заетата от вала площ ще бъде доста по-голяма
при използване на камък за насип.

Приета

След
оразмеряване
с
изготвяне на проект заетата
от вала площ може да бъде
определена по-точно.

Стр.94 «Предвидените две мерки за изграждане на временни прегради от чували с пясък или сглобяеми
панели са за реакция непосредствено преди и по време на наводнение, във връзка с предполагаемо
покачване на езерните води на Шабленско езеро.
В Приложение 5.1.2-6 е илюстрирано мястото на прилагане на мерките.
Временна преграда от чували с пясък с дължина L=50 м, височина 2,5 м за защита на резиденция „Шабла"
Изграждането на преграда от чували с пясък е изпълнимо и ефективно до височина не повече от 1,5 м, поголямата височина предполага конструктивна неустойчивост.
„Временни прегради от чували с пясък и сглобяеми панели на индустриален обект източно от град Шабла
- стопански двор и параклис, с дължина 200 м, височина 1 м "

Приета

Параметрите са подадени от
БДЧР.
Изграждането на преграда
от чували с пясък е
изпълнимо и ефективно до
височина не повече от 1,5 м

Относно нанесеното местоположение на мерките, илюстрирано в приложение 5.1.2-6 -в участъка на моста
при ПСОВ, реката е коригирана и андигирана, видно и от картата. Нанесената черта не би трябвало да е
преграда, а ако е участък за почистване не би трябвало да изглежда по този начин.

Приета

Нанесената линия е по
подадени пространствени
данни от БДЧР. Касае се за
почистване на реката в този
участък.

Стр.98, 99 „Почистване на участъци от река Шабленска с дължина 50 м от двете страни на четирите моста
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орган /
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в гр. Шабла при установяване на влошена проводимост
Касае се за почистване на участъци от реката по 50 м от двете страни на четири от мостовете в
регулационните граници на гр. Шабла при установяване на влошена проводимост, както и за почистване
на самото речно корито на р. Суха река (Шабленска )с дълж. 3300 м в участъка на преминаване през гр.
Шабла за осигуряване проводимостта при високи води-етап 1 от Проект за почистване на р. корито и
изграждане на 3 бр. пасарелки за осигуряване на пешеходни връзки от двете страни на реката.
Местоположението е илюстрирано в приложение 5.1.2-2
По-голямата част от дерето (коритото на реката ), преминаваща през града е плитко и без дървесна и
храстова растителност»
Отбелязаното на картата място за почистване в югозападния край на града не е на реката. Почистването
на участъка под големия мост, също отбелязано на картата едва ли е най- необходимото. Коритото на
реката в по-голямата част на урбанизираната територия беше коригирано след наводнението от 2005 г. с
напречен профил земен трапец в изкоп и не е толкова плитко. Към момента е предписано почистване на
по-голямата част от речното корито, поради обрастване. Относно проекта за изграждане на 3 бр.
пасарелки, смятам че в града са изградени достатъчно мостове, водостоци и пасарелки. Все пак поналежащо е да се предвиди реконструкцията на 1 бр. водосток в югозападния край на града и евентуално
изграждането на 1 бр. водосток непосредствено след края на коригираната част от речното корито.
В надписите под приложените стари снимки също не се прави разлика между мост и водосток.
За река Шабленска в участъка на гр. Шабла и дерето в с. Дуранкулак, община Шабла е одобрена за
проектиране и изпълнение на локална система за оповестяване при наводнение.
По време на преминаването на високите вълни по река Шабленска през 2005 и 2011 г. беше извършено
аварийно прокопаване на пясъчната ивица в най-тясната част между Шабленското езеро и Черно море.
Въпреки предвидените в ПУРН мерки, смятам че при следващо по-сериозно наводнение без изпускане на
част от водата в езерото по този начин за понижение на водното ниво, вероятно ще се залеят сгради и
инфраструктура в резиденцията и ще се подприщи течението по реката, с последици в града.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приета

Препоръките биха могли да
послужат за актуализиране
на проекта и да залегнат в
общинските планове.

Приета

Нова информация, която не
е била известна до този
момент. По отношение на
предложението
за
изпускане на част от водата
в езерото – то би следвало
да бъде консултирано с
компетентните
органи
РИОСВ,
МОСВ
и
съгласувано с плана за
управление на ЗМ.

Стр.103 до 108 5.1.3 P3IIPH-BG2_APSFRJBS_03 Черно море-Балчик
«Заложените структурни мерки в ПоМ на ПУРН за този район са общо 4, като 2 са превантивни-за
почистване на речни участъци за осигуряване преминаване на висока вълна с потенциални речни
наводнения и 2 са превантивни и за реакция при морски наводнения. От структурните мерки предвидени
за този РЗПРН всички са с нисък приоритет....
5.1.3.1 Мерки свързани с потенциални речни наводнения:
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна, включваща:
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а)Почистване на участъци от река Ватова -мост между с. Кранево и КК,, Албена " (по 100 т от двете
страни на моста),
б)при вливането си в Черно море -устието на реката (100 т),
в)мост на път 1-9, преди с. Кранево, до ПСОВ Албена (400 т от двете страни на моста),
г)3
броя плочести водостока на територията на резерват „Балтатана път 1-9....
д)Извършване на ремонтно - възстановителни дейности на корекция на р. Екренска (Голяматарека) на
около 800 т от мост при с. Кранево...
Почистване на коритото на река Батовска в участъка и от кръстовище на главен път Е87 1-9 до 111-902
(Бензиностанция «Бултрак») до Черно море-от кт 0+630 до кт 3+945, за I- ви етап
Изграждане на прегради от чували с пясък-временна преграда с дължина 200 т и височина 1 т
Заложената за този РЗПРН мярка за почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване
на висока вълна, включва 5 подмерки
В ПоМ за тази обща мярка е записано, че тя е стартирала и е в етап на изпълнение към пролет, 2016 г.
Липсва информация за етапа на изпълнение на всяка от конкретните подмерки/дейности, както и за
съгласуването им с компетентните органи по околна среда.
Почистване на участъци от река Батова -мост между с. Кранево и КК „ Албена " (по 100 т от двете страни
на моста),
Мярката ще допринесе за подобряване на речно течение на река Батова под моста в посочения участък на
пътя.»
Снимката и местоположението на въпросния мост илюстрирано в приложение 5.1.3 са на направени на
различни места. На мястото посочено в картата няма мост, а на снимката е заснет участъка на единия от
плочестите водостоци.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приета

Снимките са от Google
Street
view
и
са
с
илюстративна цел. Не са от
конкретното
местоположение на ХТС, а
илюстрират
по-скоро
местообитанията в района.

„Почистване на участък от река Батова при вливането си в Черно море - устието на реката (100 т),
Да не се извършва изправяне или удълбочаване на самото устие.
В приустиевата зона, при извършване на дейности свързани с отстраняване на дървесна и храстова
растителност в коритото на реката, същите да бъдат съобразени с «Режими за устойчиво управление на
горите в Натура 2000, както и с режимите на ЗМ»Блатно кокиче» и плана за управление на ПР»Балтата»
3 броя плочести водостока на територията на резерват „Балтата на път 1-9....
Заложената мярка за изграждане на водостоци на пътя Албена - Кранево е в съзвучие с разписаните в
плана за управление на ПР „Балтата" поддържащи, направляващи и регулиращи възстановителни
дейности за подобряване повърхностното оводняване на територията на резервата. В плана е посочена
необходимост от „реконструкция на водостоците на пътя Албена - Кранево с която ще се цели ускорено
отводняване на територията от буферната зона разположена западно от пътя. "

Приета

Снимките са от Google
Street
view
и
са
с
илюстративна цел. Не са от
конкретното
местоположение на ХТС, а
илюстрират
по-скоро
местообитанията в района.

Плочестите водостоци в участъка са с необходимата пропускателна способност и не се нуждаят от
реконструкция. За осигуряване на необходимия отток за оводняване и отводняване е необходимо

Приета

Това са и констатациите в
плана за управление на
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Приети/
Неприети

поддържан
резерват
Балтата от 2001 г.

изземване на наноси в гората от двете страни на пътя, както и реконструкция на канализационния
колектор и водопровод преминаващи непосредствено след оттоците на водостоците и подприщващи
течението.
Местоположението на водостоците илюстрирано в приложение 5.1.3-1 се разминава с действителността.
„Предвидените съоръжения попадат в разрешената инфраструктура на територията на резервата:
•
Реконструкция на 2 бр. ХТС на р. Батова за подобряване техническите показатели на
съоръжението с цел довеждане на водни количества до БЗ и ПР.
•
Ремонт на 3 броя водостоци на път 1-9 за възстановяване и поддържане на водния режим на ПР и
БЗ чрез равномерно повърхностно оводняване.
Трябва да се има предвид, че в забранителните режими на ЗМ „Блатно кокиче" фигурира забрана за
строителство "
Според плана за управление на ПР естествените хидрогеоложки условия са драстично променени
вследствие на корекцията на р. Батова, изградените отводнителни канали и насипа на пътя Кранево Албена" и т.н.
Цитираните 2 бр. ХТС на р. Батова не са открити поради непроходимостта на гората в участъка, а и
вероятно отдавна не съществуват.
Цитираните планове и предвидените мерки „с нисък приоритет" и дейности противоречат както на целите
за намаляване на риска от бедствия, така и на изготвения за решаване на проблемите с наводненията на кк
„Албена", общ инвестиционен проект, включващ три взаимно свързани етап - проекта: Проекти за
„почистване коритото на р. Батова от км. 0 + 000 до км. 3 + 940 за предотвратяване наводнения на к.к.
„Албена" и поддържан резерват „Балтата"; „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за
регулиране оводняването на поддържан резерват „Балтата" и за предотвратяване наводнения на к.к.
„Албена" и „Проектиране на хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река
Батова за предпазване от заливане на резерват „Балтата".
Проектът е изпратен за съгласуване в РИОСВ - Варна и препратен по компетентност на МОСВ.
За сведение в проекта са заложени (ако междувременно не е променен), изграждане на лява дига към ПР
„Балтата" по цялото трасе, 1 бр. регулиращо ХТС и продълбочаване на началото на коритото при устието
до кота -1,2.
Стр.109 до 110 Текстовете записани под заглавието „ Препоръки за отразяване в ПоМ в окончателния
проект на ПУРН" са принципно верни, на за постигане на баланс между управлението на риска от
наводнения и опазване на природата, трябва да се даде приоритет на опазването на човешкия живот и
общественото здраве и по-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса пред
повишаване защитата на околната среда.
В заключение:
Необходимо е предвидените мерки да са преди всичко свързани с постоянната защита от вредното

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приета

Местоположението
е
илюстративно, не екзактно.

Приета

Инвестиционният проект е
изготвен след разработване
на плана и програмата от
мерки и е в процес на
съгласуване от КО. РЗПРН
е определен като район със
заплаха
от
морски
наводнения. Към настоящия
момент е включена мярка за
почистване на коритото за
осигуряване
на
проводимост на р.Батова,
което е предвидено и в
цитирания проект.
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въздействие на водите в частност наводнения като коригиране на речни участъци и други, а не свързани с
оперативната защита при наводнения като изграждане на прегради от чували с пясък и сглобяеми панели,
защото в условията на поройни наводнения в заливните зони на иначе сухите дерета и реки няма
достатъчно време за изграждането им.
Смятам, че проектирането и изграждането на Система за ранно предупреждение разработена на басейнов
принцип е наистина необходима за намаляване на въздействието на поройните наводнения.
Мярката на ниво РЗПРН за постигане на Приоритет 3. Повишаване защитата на околната среда:-Забрана
за нови корекции на участъци на реките, попадащи в границите на ЗТ и 33 от HEM Натура 2000,
противоречаща в определена степен на Мерките на ниво РЗПРН за постигане на Приоритет 1. Опазване
на човешкия живот и общественото здраве:
-Реконструкция и поддържане на корекциите
-Изграждане на нови корекции
трябва много внимателно да се прилага, особено за река Батова.
Почистването от растителност и/или вдълбочаване подобрява проводимостта, но не дава гаранция за
безпроблемно провеждане на високи води по деретата и не може да реши проблема със заливанията на
имоти, инфраструктура и земеделски земи при висока вълна. Необходимо е възлагане и изработване на
проекти за корекции в населените места, а в критичните участъци и извън урбанизираните територии на
база хидроложки и хидравлични изчисления.
При актуализацията на плана е необходимо да се изследва и оцени риска за дъждовните (поройните)
наводнения.

Приети/
Неприети
Приета

Изразеното
становище
касае заложените в
ПоМ мерки по отношение
намаляване на риска, а не
ДОСВ,
оценяващ
очакваните въздействия от
така предложените мерки.

Приета

Предлага се да бъде взета
предвид
при
актуализацията на плана

Приета

Изписаните предприятия са
взети
предвид
при
разработването на ПУРН и
са оценени в ЕО.

Във връзка с горното, давам следното Становище по проекта на Плана за управление на риска от
наводнения в Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г. и екологичната оценка.
Целевият ефект от прилагането на плана в своята цялост е положителен, като не се очаква предложените
мерки да окажат значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве, при
отстраняване на допуснатите грешки и неточности.
Нямам възражения срещу прилагането на проекта и програмата от мерки, по законосъобразност.
Изготвил: Георги Михов 28.10.2016 г. Отп: в 1 екз. Екз. № 1 - Деловодство Изпратено по ел. поща до
адресата.

23.

РИОСВ Шумен

Директор на РД ПБЗН Добрич: Комисар Дарин Димитров,
Изготвил: Георги Михов, 28.10.2016г.
Отп: в 1 екз., Екземпляр № 1 – Деловодство, Изпратено по ел. поща до адресата
Изх. № 5406/02.11.2016 г.
До
Инж. Десислава Консулова

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
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Директор на
БД „Черноморски район"
ул. „Панагюрище" №17, Варна
факс: 052 631448

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
РИОСВ гр. Шумен няма
предложения и поръки към
ЕО
на
ПУРН
за
Черноморски
басейнов
район 2016-2021г.

Относно: Консултации по екологична оценка на проект на План за управление на риска от Наводнения в
Черноморски басейнов район за периода 2016-2021 г.
УВАЖАЕМА Г-ЖО КОНСУЛОВА,
В отговор на Ваше писмо изх.№ 04-01-142(38)/05.10.2016г. и на основание чл.20, ал.1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, РИОСВ гр. Шумен изразява следното
становище:
• На територията на РИОСВ Шумен, в района на БДЧР има 7 класифицирани предприятия по чл.ЮЗ,
ал.2 от ЗООС:
С нисък рисков потенциал: „Мега Груп" ЕАД гр. Варна, „ЕР ЛИКИД България" ЕООД гр. Търговище,
„Шишеджам Аутомотив България" ЕАД гр. Търговище и „Крис Ойл 97" ЕООД гр. Каспичан.
С висок рисков потенциал: „Тракия Глас България" ЕАД гр. Търговище, „Паша Бахче България" ЕАД гр.
Търговище и „Максам СЕ България" ЕАД гр. Габрово, площадка Смядово.
Необходимо е изготвяне на специални планове при прилагане на директива „Севезо" за налични големи
индустриални предприятия, което ще бъде достатъчно и необходимо в дългосрочен план, при
перспектива 2016-2021г. за изграждане на предприятия с нисък и висок рисков потенциал.
Предвидените мерки в плана са с положително въздействие в дългосрочен аспект, дават възможност за
превенция и запазване здравето и живота на населението при евентуално възникване на наводнения.
• За територията на РИОСВ Шумен са включени всеобхватно всички потенциално опасни водни тела по
поречия. Заложените приоритети и цели, отразяват идентифицираните потребности на района. Много
точно в екологичната оценка са включени мерки за намаляване риска от наводнения нa различни нива.
Предвидените мерки са определени по приоритети и са достатъчни и пълни, като обхващат разнообразни
и всеобхватни мероприятия, съгласно определените цели и приоритети.
РИОСВ гр. Шумен няма предложения и поръки към ЕО на ПУРН за Черноморски басейнов район 20162021г.
С уважение, ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА: Директор на РИОСВ-Шумен
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РД ПБЗН Варна
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Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

УРИ; 833000-1674, екз. № 2, 03.11.2016 г.
До
Директора на Басейнова Дирекция
„Черноморски район"
Инж. Десислава Консулова
гр. Варна, 9000, ул. „ Панагюрище" 17
Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с Ваше писмо с изх. № 04-01-142/06.10.2016г., относно провеждане на консултации по
екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за
басейново управление за периода 2016-2021 г. и във връзка с писмо 198300-5065/02.11.2016 г. от
ГДПБЗН-МВР, Ви информирам следното :
В програмата от мерки към проекта на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район е
необходимо да се отразят, предложените от ГДПБЗН мерки, предвидените за изпълнение от
Министерството на вътрешните работи, които са обсъдени и приети на работни срещи с представители на
Министерство на околната среда и водите и на басейновите дирекции, включително и на Басейнова
Дирекция „Черноморски район".
ПРИЛОЖЕНИЕ :Таблица с приети предложения на ГДПБЗН относно предвидените за изпълнение
от МВР , мерки - 5 листа.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети
Приети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
Предложенията включват
преформулиране на мерки
(преименуване
на
наименованието)
или
промяна
на
органа,
отговорен за изпълнението
и се отнасят към така
наречените „неструктурни“
или „меки“ мерки, които
нямат пряко отношение към
околната среда като цяло,
те са без пряко въздействие,
но с общ положителен
ефект или мерки с директен
принос към опазване на
околната среда.
Те
не
променят
заключенията
от
екологичната оценка и не
налагат
промени
в
разработените ЕО и ОС на
ПУРН
Предадени са на БД или ще
бъдат
включени
в
окончателния ПУРН.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
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№

25.

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна
РЗИ - Добрич

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Изх. № РД-3500/02.11.2016 г.
До
Инж. Десислава Консулова
Директор на
Басейнова дирекция
„Черноморски район"
ул. "Панагюрище" № 17
гр. Варна 9000
Относно: Консултация по Задание за обхват и съдържание на доклада по екологична оценка на План за
управление на риска от наводнения- Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.
Уважаема Госпожо Консулова,
Във връзка с получено в РЗИ-Добрич Ваше Писмо с вх. № РД - 7123/07.10.2016 г. и приложено към него
Задание за обхват и съдържание на доклада по екологична оценка на План за управление на риска от
наводнения 2016-2021 г., Ви информирам следното:
В изготвеното Задание са описани целите, приоритетите на Плана за управление на риска от наводнения в
Черноморски регион за басейново управление на водите, както и програма от мерки, която се
съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за
наводнения и системите за рано предупреждение, като е необходимо да бъдат предложени и включени
конкретни мерки за предотвратяване или редуциране на здравния риск в засегнатите зони за къпане
относно минимизиране броя на засегнатите хора.

Приети

Разгледано в ДЕО.

С уважение,
Д-р Светла Ангелова
Директор на Регионална здравна инспекция-Добрич
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