
МЕРКИ В ПУРБ, ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ИЗГОТВЕНАТА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА 
НА ПУРБ 

(Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия) 

 

І. Общи мерки: 

1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не 
противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за 
обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на 
защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, 
заповедите за обявяването и плановете за управлението им. 

2. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на 
актуализацията на ПУРБ, попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или 
извън тях, както и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за 
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и 
могат да бъдат одобрени само след решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за 
одобряване/съгласуване, при съобразяване с препоръките в извършените 
оценки, както и с условията, изискванията и мерките, постановени в 
решението/становището. 

 

ІІ. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ:  

1. При подготовката на чашата на язовирите при изпълнение на мерките за 
изграждане на язовири за питейно-битово водоснабдяване следва да се спазват 
разпоредбите на Наредба № 4 за хигиенните изисквания при използване на 
язовири за питейно-битово водоснабдяване. 

2. За всички водни тела, чието екологично състояние е определено като по-ниско 
от добро, или в зоните, в които природозащитното състояние на 
водозависимите видове и природните местообитания е неблагоприятно, да се 
въведат условия при издаване на нови и продължаване на срока на действие на 
издадени разрешителни за водоползване, с цел недопускане влошаване на 
природозащитното състояние на видове или природни местообитания, предмет 
на опазване в защитените зони, както следва: 

2.1. Да не се допуска разрешаване на водовземане от водни тела, когато това 
водовземане може да влоши екологичното им състояние и/или е предпоставка 
за влошаване на природозащитното състояние на водозависими природни 
местообитания и/или местообитания на видове, предвид натиска от 
водовземания; 

2.2. Въвеждане на условия в разрешителните по реда на Закона за водите (ЗВ) за 
осигуряване на функционалната свързаност на водното тяло по отношение на 
фрагментиращи структури, функциониращи без съоръжения за осигуряване на 
непрекъснатост и проходимост на реката или с неефективни такива; 



2.3. Въвеждане на условия при издаване на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ/ВЕЦ и 
при преразглеждане на разрешителни за осигуряване на техническо решение и 
план за изнасяне на дънни утайки. 

3. Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се 
извършват извън размножителния сезон на повечето животински видове, от 
март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на 
видовете животни, предмет на опазване. Препоръчително е строителните 
дейности да започват през есента (септември – ноември), когато птиците и 
останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии. 

4. При прилагане на мерките, свързани със залесителни дейности, да се 
предвижда залесяване само с местни видове, вкл. такива, формиращи 
крайречни местообитания, с изключение на съществуващите тополови култури.  

5. При определяне местоположението на предстоящите за изграждане 
пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и местата за заустването им 
да се разглеждат и анализират алтернативи, които избягват територии с 
природни местообитания в защитени зони и с характеристики на такива, 
включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC, както и в близост до тях, 
извън границите на защитените зони.  

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

7. За прилагане на мерките, предвиждащи реконструкция на изградени "рибни 
проходи" те да бъдат съобразени с ръководството на Организацията по 
прехрана и земеделие (ФАО) на ООН до приемането на Наредбата за рибните 
проходи по чл. 44б, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите. Приоритетно 
да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи). 
Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при 
неприложимост на близките до природата видове. 

8. За всички мерки от ПУРБ, които съвпадат с мерки от Плана за управление на 
риска от наводнения (ПУРН), да се прилагат условията и мерките, предвидени в 
становището по ЕО за одобряване на ПУРН. 

9. Специфични мерки за защитените зони:  

9.1. За мярката „Рекултивация на замърсени терени от минна дейност“ в проекта 
за рекултивация да залегнат дейности, базирани на най-добри практики, 
прилагани в сектора - мярка за водно тяло BG3MA800R224 Река Елшишка, 
което попада в защитена зона BG0001039 „Попинци“. 

9.2. За мярката „Възстановяване на нарушени елементи на компрометирани депа 
за минни отпадъци“ в проекта да се предвидят дейности, базирани на най-
добри практики, прилагани в сектора – мярка за водно тяло BG3MA800R174 
Река Медетска, което попада в защитена зона BG0001389 „Средна гора“. 

9.3. Дейностите по прилагане на мярка „Отстраняване на замърсени седименти от 
повърхностни водни тела“:  

• да се извършват извън размножителния период на съответните 
консервационно-значими видове, като се избягва засягане на природни 
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитената зона - отнася се за мярка, предвидена за водно тяло 



BG3AR100R006 Река Арда от вливането на р. Крумовица до яз. Ивайловград, 
което попада в защитена зона BG0001032 „Родопи – Източни“; 

• да бъдат съобразени с потенциалното разпространение на природни 
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, с 
цел недопускане влошаване на тяхното природозащитно състояние - отнася 
се за мярка, предвидена за водно тяло BG3AR350L010 Язовир Студен 
кладенец, което попада в защитена зона BG0001032 „Родопи – Източни“. 

9.4. За мярка „Възстановяване на влажна зона (при нарушена хидравлична връзка 
от корекция/андигиране на река и/или изграждане на отводнителни канали)“ 
на етап проектиране да бъде съобразено реалното разпространение на 
природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на 
опазване в съответните защитени зони, с цел недопускане влошаване на 
тяхното природозащитно състояние - отнася се за андигирани участъци от 
реки с установени консервационно-значими природни местообитания и 
местообитания на видове, както следва:  

• р. Марица - природни местообитания 3150, 3260 и местообитания на видове 
Vertigo angustior и Vertigo moulinsiana – в защитена зона BG0000578 „Река 
Марица“; 

• р. Меричлерска - местообитание 91F0 – в защитена зона BG0000287 
„Меричлерска река“; 

• местообитания на Dactylorhiza kalopissii и природни местообитания 3150 и 
7230 – в защитена зона BG0000192 „Река Тунджа 1“. 

9.5. За мярка „Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа“  
• Да се съобрази разпространението на природните местообитания и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, с цел 
избягване на засягането им – отнася се за защитени зони BG0000192 „Река 
Тунджа 1“, BG0000194 „Река Чая“, BG0000212 „Сакар“, BG0000424 „Река 
Въча–Тракия“, BG0000425 „Река Съзлийка“, BG0000426 „Река Луда Яна“, 
BG0000429 „Река Стряма“, BG0000437 „Река Черкезица“, BG0000444 „Река 
Пясъчник“, BG0000578 „Река Марица“, BG0001030 „Родопи–Западни“, 
BG0001031„Родопи–Средни“, BG0001033 „Брестовица“ и BG0001389 „Средна 
гора“; 

• При строителството, свързано с изграждане и/или реконструкция на 
канализационна мрежа, всички съпътстващи дейности (напр. обслужващи 
строителството пътища) да бъдат ситуирани така, че да не засягат природни 
местообитания, предмет на опазване в защитените зони -  за защитени зони 
BG0000192 „Река Тунджа 1“, BG0000194 „Река Чая“, BG0000212 „Сакар“, 
BG0000424 „Река Въча–Тракия“, BG0000425 „Река Съзлийка“, BG0000426 
„Река Луда Яна“, BG0000429 „Река Стряма“, BG0000437 „Река Черкезица“, 
BG0000444 „Река Пясъчник“, BG0000578 „Река Марица“, BG0001030 
„Родопи–Западни“, BG0001031„Родопи–Средни“, BG0001033 „Брестовица“ и 
BG0001389 „Средна гора“; 

• При планиране на местата за прилагане на мярката и по време на 
реализация на мярката да не се допуска унищожване и/или увреждане на 
природно местообитание 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни 
растения от клас Thero-Brachypodietea в границите на защитена зона 



BG0000578 „Река Марица“ и 91Е0 Алувиални гори с Alnusglutinosa и 
Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) в защитена зона 
BG0000192 „Река Тунджа 1“. 

9.6. За мярката „Възстановяване или оводняване на влажни зони“ да се предвиди 
проектите за възстановяване или оводняване на влажна зона да се съобразят 
с реалното разпространение на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в съответните защитени 
зони, с цел  недопускане влошаване на тяхното природозащитно състояние– 
отнася се за защитени зони BG0000203 „Тулово“, BG0000205 „Стралджа“, 
BG000192 „Река Тунджа 1“ и BG0000196 „Река Мочурица“; 

9.7. За  мерките  за закриване и рекултивация на 36 общински депа:   

• В проектите за рекултивация да се предвиди биологична рекултивация с 
растителни видове, характерни за природните местообитания, предмет на 
опазване в защитената зона – отнася се за защитени зони BG0000195 „Река 
Тунджа 2“, BG0000304 „Голак“, BG0001032 „Родопи–Източни“ , BG0001389 
„Средна гора“ и BG0001493 „Централен Балкан–буфер“; 

• Проектите за рекултивация да бъдат насочени и към 
създаване/възстановяване на местообитания на видове птици, предмет на 
опазване. - за защитена зона BG0002054 „Средна гора“, BG0002022 „Язовир 
Розов кладенец“, BG0002128 „Централен Балкан буфер“ и BG0002057 
„Бесапарски ридове“; 

• По време на изпълнение на мярката движението на механизацията да се 
осъществява по съществуващите полски пътища с цел опазване на пасищата 
в защитена зона BG0002128 „Централен Балкан буфер“; 

• Проектите за рекултивация на общинските депа в ЗЗ BG0002128 „Централен 
Балкан буфер“ да не предвиждат залесяване с дървесни видове с цел 
увеличаване на площта на откритите пространства като местообитание на 
видове птици, предмет на опазване в зоната. 

9.8. За прилагане на мярката за възстановяване на стари меандри проектите за 
възстановяването им да бъдат съобразени с реалното разпространение на 
природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на 
опазване в защитената зона, с цел  недопускане влошаване на тяхното 
природозащитно състояние – отнася се за защитена зона BG0000425 „Река 
Съзлийка“. 

10. Въвеждане на условия в разрешителните за водовземане от реки за спиране 
или ограничаване производството на хидроенергия при маловодие в случай на 
необходимост. 

11. Прилагане на екологосъобразни  практики, свързани с изграждането на 
изкуствени или където позволяват условията адаптиране на естествени влажни 
зони, като подходящ начин за пречистване или допречистване на отпадъчни 
води от населени места.  

12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел 
защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване  и 
използване на съвременни технологии и материали.  



13. Поставяне на условия в разрешителните за обезопасяване на открити канали за 
пренос на води от и до ВЕЦ. 

14. Прецизиране на концептуалните модели на подземните водни тела. 

15. Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземни води в райони 
неповлияни от черпене – за оценка на средномногогодишното подхранване на 
подземните води. 

16. Ограничаване на водовземане от подземни водни тела или части от тях, в които 
е установено трайно понижение на водното ниво. 

17. Въвеждане на изисквания в разрешителните за провеждане на собствен 
мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество 
(БЕК) – риби, на реките в участъците между водохващанията и съответното 
хидротехническо съоръжение. 

18. Участие на Басейнова дирекция чрез подготовка на инструкции и указания при 
провеждането на ежегодни тренировки и учения за изпълнение на външни 
аварийни планове от кметовете на общини, на чиято територия са разположени 
предприятия с висок рисков потенциал.  

19. При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се 
поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на 
неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности.  

20. В срок от три години да се проведе проучвателен мониторинг на риби за 
определяне на зони в реки или участъци от реки, които да бъдат защитени от 
хидроморфологичен натиск, с цел опазване размножаването на рибните 
видове. 

21. При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от Програмата от 
мерки към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, 
ерозия, свлачища и др. деградационни процеси.  

22. При рекултивационни и озеленителни дейности в районите на строителните 
площадки, да се използват местни видове, присъщи изцяло на прилежащата 
или близко разположена естествена територия. 

23. Забрана за зарибяване с хищни риби на водоеми, обитавани от южен гребенест 
тритон, освен ако зарибяването не е необходимо като консервационна мярка. 

 

 


