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РАЗДЕЛ 13 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПУРБ НА ИБР (2016-2021) 

 
 На Проекта на Плана за управление на речните басейни беше направена 
Екологичната оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) му  с предмета и целите за 
опазване на защитените територии. Екологичната оценка е разработена по Договор № 
Д – 33/7 от 04.02.2016г. между Министерство на околната среда и водите и „Еко 
Логистик А“ ЕООД. 
 Всички документи, включително информацията по консултацията със 
заинтересованите страни на ЕО и ЕС са налични на сайта на БДИБР, секция 
„Консултации“, подсекция „Консултации ЕО ПУРБ“ 1.  

  Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на Директива 
2001/42/EC на Европейския парламент от м. юни 2001 г. за оценка на ефекта от планове 
и програми върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми (ДВ 03/2006 г.) към Закона за опазване на 
околната среда. Оценката на съвместимостта е извършена в съответствие с 
изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони към Закона за биологичното 
разнообразие. 

 В резултат на изготвената  ЕО и ОС, извършените консултации и оценка е 
издадено Становище по ЕО № 5-2/2016 г. на Министъра на околната среда и водите 
(Вж. Приложение № 1 към настоящия раздел.) 

 
 Във финалния вариант на ПУРБ са взети предвид всички направени препоръки 

по ЕО и ОС и изискванията на Становище по ЕО № 5-2/2016 г. По-подробна 

информация е налична в Раздел 9 на ПУРБ. 

 

 13.1. УСТАНОВЕНИ ОТ ЕС СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, 
УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

 ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ 
На територията на ИБР се установяват превишения на ПДК за следните 

замърсители на атмосферния въздух: 

                                                 
1 http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=596 
 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=596
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o ФПЧ10 – засегнати са всички области на района, но най-големи са 
превишенията на нормата във Пловдив, Димитровград и Смолян. Там концентрациите  
са най-значителни през студеното полугодие, когато не рядко достигат 200-300%. 

o ПАВ и по-специално бензо(а)пирен показва слабо превишение над ПДК, 
като тенденцията през последните години е за намаляване на концентрациите му. 

o SO2 – превишения на СЧН в Гълъбово и Сливен,  и на СДН в Гълъбово. 
Основните източници  на SO2 са разположени на територията на община Гълъбово – 
„Брикел“ ЕАД,  „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“. 
Там са и откритите рудници „Трояново 3“ и част от „Трояново 1“, както и част от „Мини 
Марица Изток“ ЕАД.  

От климатичните явления, проявяващи се на територията на ИБР, с директно 
неблагоприятно влияние по отношение на състоянието на водите, са: екстремно 
високите температури, вкл. т.нар. горещи вълни, сушите, проливните валежи, 
интензивните валежи, параметрите на снежната покривка и снеготопенето.  
 

 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

 

 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КОЛИЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ 

 Регулиране на оттока и прехвърляне на води 

• Наличният естествен отток в реките в месеците на маловодие е в 
границите на литри или практически пресъхват притоците на реките Арда, Бяла, левите 
старопланински притоци на река Марица и някои десни притоци на река Тунджа 

• Липса на изчислени естествени ресурси (ненарушен отток) за 
повърхностните водни тела; 

• Значително влияние върху водния отток в реката на изградените 
деривационни МВЕЦ, което намалява естественото водно количество; 

• Липса на съвременна методика за определянето на минимално допустим 
отток, в реките, по смисъла на изискванията на чл.135 от Закона за водите. Не 
навсякъде е осигурено добро техническо състояние на хидротехническите съоръжения 
(деривации, водовземни съоръжения, напоителни язовири, диги);  

• Съществуват прагове и бентове, които са в лошо състояние или без рибни 
проходи, което е пречка за свободната миграция на рибната фауна; 

• Липса на нови хидроложки и геотехнически изследвания и ново 
хидравлично оразмеряване, съобразено със съвременните данни за водните 
количества и стоежи с нормативно определена обезпеченост и др. 
 

Водоснабдяване 
• ИБР представлява най-значимият водоползвател сред районите за басейново 

управление в България. През 2013 г. в страната общото потребление на вода 
представлява 77% от това през 2003 г., докато в ИБР то е 128%; 
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• Съществено увеличение на количествата използвана вода през 2008-2013 г. 
спрямо 2003-2007 г. в селското стопанство;  

• Недостатъчно и точно прогнозиране на водопотреблението и наличния ресурс; 
• Загубата на вода от подадената от общественото водоснабдяване е над 60% в 

ИБР;  
• Липса на достатъчен брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ). 

Действащите ПСПВ в ИБР имат едва 7% от общия проектен капацитет на тези 
съоръжения в страната за периода 2008-2013 г.; 

• Не са достатъчни дейностите по внедряване на водоспестяващи технологии, 
затворени оборотни цикли и др;  

• Делът на населението в ИБР, свързано със СПСОВ, е с 13 п.п. по-ниско спрямо 
съответната стойност за страната през 2013 г. и остава най-ниско спрямо другите 
райони на басейново управление и др. 

Напояване 
• Очаква се значим натиск от напояване върху р. Каялийка, р. Стара, р. Тунджа и 

яз. Пясъчник;   
• Нерационален режим за водохващане от Напоителни системи извън поливния 

сезон; 
• Нерационално използване на съществуващите хидромелиоративни съоръжения 

(язовири, помпени станции, напоителни канали); 
• Лошото състояние на съществуващите хидромелиоративни съоръжения, 

допуска загуби на вода и др. 
 

 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ 

• Заустване на отпадъчните води от населените места, необхванати от 
канализационна мрежа; 

• Амортизирани канализационни мрежи; 

• Замърсяване със  специфични вещества; 

• Недобро състояние на ПСОВ; 

• Замърсяване с опасни вещества (тежки метали);  

• Нераглемнтирани зауствания на промишлени отпадъчни води; 

• Наличие на нерегламентирани сметища; 

• Липса на контрол върху наторяването; 

• Липса на мониторинг, модел за оценка на натиска от дифузно замърсяване, 
методики и подходи за оценка. 
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ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
НА ВОДИТЕ 

• Хидроморфологични изменения - изземане на инертни материали и наносни 
отложения;   

• Изграждане на прагове в някои участъци от реките, незадоволително състояние 
на корекциите на реките, недостатъчно поддържане на проводимостта на речните 
легла; 

• Наводненията са ключова характеристика за района на басейново управление; 

• Лошата техническа поддръжка на язовирите; 

• Липса на методика за оценка на ХМ елементи за качество. 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ 

• Затруднения при обмена на информация и координация между институциите; 
• Слаба информираност на обществеността, свързана с опазване количеството и 

качеството на водите. 
 

 ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Като значими източници на замърсяване на подземните води са всички 
съществуващи обекти, които е възможно да емитират замърсяващи вещества към 
подземните води 

 
Видове натиск 
Натиск от точкови източници на замърсяване 

 
 Анализирани са  значимите точкови източници на замърсяване на подземните 
водни тела в ПУРБ 2016- 2021 г.  На територията на ИБР няма определени ПВТ, за които 
натиска от точкови източници на замърсяване да е значителен. 

 
Дифузни източници 
• В ПУРБ 2016-2021 са определени следните значими дифузни източници на 

замърсяване подземните водни тела: Селско стопанство; Мини, хвостохранилища; 
Населени места без изградена канализация и др. 
   

Натиск от климатични изменения 
В резултат от изменение на климатични фактори като: повишаване на 

температурите; намаляване на валежите; промени в разпределението на валежите; 
топене на ледени масиви и повишаване на морското равнище, очакваните значими 
преки въздействия определени в ПУРБ 2016- 2021 г. са: 
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o Понижени нива на подпочвените води; 
o Промени в периодите на снеготопене; 
o  Засоляване на подпочвените води. 

 
Значими проблеми в управлението на водите 

 
БДИБР е изготвила преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 

Източнобеломорски район през м. октомври 2014 г. като етап от актуализирането на 
ПУРБ. Значимите проблеми в управлението на водите са изведени след като е оценен 
натискът, причиняван върху водите към настоящия момент; натискът, причинен в 
миналото и възможните (потенциални) рискове за натиск в бъдещето. Основните 
идентифицирани проблеми, които въздействат върху състоянието на подземните 
водните тела за ИБР са: 

• Замърсяване с нитрати и фосфати на подземни води 
• Водовземане. Проблемът е свързан с прекомерното използване на вода от 

подземни води, което оказва значимо влияние върху дебита на подземните 
води 

• Замърсяване на подземни води с химични вещества (метали, металоиди, 
сулфати и други). 
В тази връзка и поради факта, че информацията за качеството на подземните 

води не е достатъчна в първия ПУРБ са предвидени мерки за проучване, наблюдение и 
събиране на информация във втория ПУРБ. 
 
 
 ЗЕМНИ НЕДРА И ПОЧВИ 

 
Замърсяването на почвите от точкови източници води до следните проблеми: 

• Замърсяване на почвите и околните до водоприемника терени, главно с 
амониев азот, нитритен азот и фосфати, както и общото органично натоварване, 
отразено по БПК5 в количества, превишаващи индивидуалните емисионни 
ограничения в резултат от остарели и амортизирани ПСОВ и канализационни системи, 
които директно заустват във ВТ; 

• Замърсяване на почвите и подземните води от нерегламентирано депониране 
на твърди битови отпадъци 

Една от причините за замърсяване на почвите е  изграждането и експлоатацията на 
сметища, обслужващи населените места, както и нерегламентираното депониране на 
твърди битови отпадъци край населените места. 

• Замърсяване на подземните водни тела и почвите около тях с отпадъчни води 
от промишлените обекти които нямат канализационна система или тя е 
амортизирана  



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 2016 – 2021 ГОДИНА 
   
 
 

 6 

Не всички промишлени производства, макар и съоръжени с ПСОВ, са в добро  
експлотационно състояние, за да пречистват ефективно и да не допускат превишения 
на индивидуалните си емисионните норми на заустване на отпадъчните си води 

• Замърсяване на почвите при неправилната експлоатацията на рудници, мини 
и производствени площадки  

Рудодобивът причинява „значително” антропогенно въздействие върху геоложката 
основа и „значително” до „опасно” въздействие върху подземните и повърхностните 
води. 

Замърсяването на почвите от дифузни източници води до следните проблеми: 

• Замърсяване на земеделски площи, третирани с азотни и фосфорни торове и 
препарати за растителна защита 

Земеделските земи се третират широко с изкуствени торове и ПРЗ. Сроковете на 
торене на културите трябва да бъдат съобразени с редица условия. По-ранното внасяне 
на торовете не води до усвояването им от растенията, които са в относителен покой и 
те попадат чрез вътрепочвения хоризонтален и вертикален отток в подземните води, 
което е причина за тяхното замърсяване, най-често с нитрати, но и с други разтворими 
форми на торовете. 

 
• Замърсявне на почвите в резултат от интензивното отглеждане на животни, 

компостиране и използване на органичен тор. 

Животновъдството и използването на животински тор са друг източник на дифузно 
замърсяване на почвите и повърхностните води. Перманентното замърсяване от тази 
дейност се свързва предимно с отделянето на биоразградими органични вещества и 
натоварване с биогенни елементи (азот и фосфор) на почвите. 

• Замърсяване на почвите и подземните води с отпадъчни води от населените 
места с над 2000 е.ж. без изградени или частично изградени канализационна  мрежа 
и ПСОВ. 

Отпадъчните води ще доведат до натоварване на водоприемника им със 
замърсители от битов произход, главно биогенни елементи. Към посочените източници 
на замърсяване се отнасят и малките населени места и вилни курортни зони, където 
битовите, стопански и промишлени води се събират в септични ями (попивни и 
изгребни) или се заустват неконтролируемо в повърхностни или подземни водни тела 

• Замърсяване на почвите от стари складове за препарати за растителна защита. 

Складовете за пестициди и ПРЗ са потенциални източници на дифузно замърсяване 
на почвите и повърхностните и подземни води със специфични химични замърсители 
(приоритетни и опасни вещества), имайки предвид, че голяма част от тях са 
неохраняеми и /или са в лошо състояние 

• Замърсяване на подземните води и почви в резултат от минната дейност, 
неправилната експлоатация на хвостохранилищата, дифузно натоварване на 
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подземните води и почвите в резултат от замърсяване от амортизирани съоръжения 
от рекултивирани  хвостохранилища. 

Дифузните източници на замърсяване като приключили дейността си мини, стари 
табани, хвосто-и шламохранилища от минната или други индустрии се явяват източник 
на замърсяване на почвите, повърхностните и подземни води с тежки метали, 
специфични замърсители от различните видове индустрия. 

 

 ЛАНДШАФТ 
Проблеми с опазване на ландшафите в района е: нарушаване и   замърсяване на 

съществуващите ландшафти от итнензивната човешка дейност и създаване на нови 
антропогенни и промишлени ландшафтни типове.  

Проблем с ландшафтите в Източнобеломорския район е замърсяване на 
съществуващите и създаване на нови ландшафтни типове (антропогенни и 
промишлени), нарушаване и замърсяването на ландшафтите и техните компоненти в 
следствие на строителните дейности при изграждане на ПСОВ и канализационни 
системи, деривации, изграждане на язовири, депа за отпадъци, земни лагуни, 
изграждане на ВЕЦ/МВЕЦ и др., нарушаване, замърсяване с химически вещества и 
промяна на ландшафтните компоненти от безразборното натрупване на битови, 
производствени, опасни отпадъци и тяхното смесване; 

 

 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

По-важните екологични проблеми в защитените територии са следните: 
Унищожаване и/или замърсяване на естествена растителност и местообитания на 
видове, вследствие на нерегламентирани горскостопански дейности, добивни 
дейности от речни корита, депониране на отпадъци и др; промяна в 
биоразнообразието и унищожаване на естествена растителност, вследствие на 
различни природни процеси; замърсяване и унищожаване на крайречните и водните 
екосистеми, вследствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни води; промяна в 
естественото състояние на биоразнообразието в защитените територии, поради 
строителство 

 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

По важните екологични проблеми в защитените зони са анализирани и описани 
в Доклада за оценка на степента на въздействие на ПУРБ в Източнобеломорски район, 
който е неразделна част от ДОСВ. 
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 БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

ФЛОРА 

 Съществуващите екологични проблеми по отношение на флората са 
унищожаване на естествената растителност и природните местообитания в защитените 
територии и защитените зони, водещи до промени в екосистемите, вследствие на 
различни урбанистични дейности, замърсяване и унищожаване на крайречните и 
водните екосистеми, вследствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни води от 
дейността на различни ПСОВ и канализационни системи, работещи в нерегламентиран 
порядък, замърсяване на природните местообитания, промяна на биоразнообразието 
в екосистемите, в резултат от земеделски дейности в отделните райони при ползването 
на различни торове и препарати за растителна защита, унищожаване и/или 
замърсяване на естествена растителност и природни местообитания, вследствие на 
нерегламентирани горскостопански дейности, добивни дейности от речни корита, вкл. 
корекции на речни корита, депониране на отпадъци и др; промяна в 
биоразнообразието, унищожаване на естествена растителност и природни 
местообитания, вследствие на различни природни процеси – наводнения, каламитети, 
снеголоми, ветровали и др. 

 ФАУНА 

Съществуващите екологични проблеми по отношение на фауната са: 
унищожаване местообитания на животинските видове, промени в екосистемите, в 
следствие на различни урбанистични дейности, унищожаването на места за гнездене, 
храна и почивка на животински видове, интродуциране на не-местни видове, 
вследствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни води, зауствани от остарелите 
и амортизирани ПСОВ и канализационните системи зауствани във водните обекти без 
необходимото пречистване, дифузно замърсяване на местообитанията на видовете, 
мигриране на замърсителите по хранителните вериги и промяна на 
биоразнообразието в екосистемите, в резултат от интензивното земеделие в районите, 
при ползването на различни торове и препарати за растителна защита и др., 
унищожаване на местообитания на видове, вкл. места за гнездене, в резултат на 
нерегламентирани горскостопански дейности., унищожаване  или намаляване на 
плътността на популациите, намаляване на  видовото разнообразие, безпокоене и 
прогонване на животни и птици, места за гнездене и намаляване на 
биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на нерегламентирани 
сметища, промяната в биоразнообразието, фрагментация на местообитанията на 
видовете, вкл. нарушаване на местообитания на застрашени и редки видове, места за 
гнездене, унищожаване на отделни животни, вследствие извличането на минерали в 
района на речните басейни; преки въздействия при строителство -  унищожаване на 
местообитания на видове, безпокойство и прогонване на животински видове, 
унищожаване на местата за гнездене и промяна на биоразнообразието, промяна в 
биоразнообразието на крайречните територии, вследствие унищожаване на част от 
животинските популации, места за гнездене и промяна в състава на екосистемите при 
наводнения и други природни бедствия, влошаване на условията на живот на 
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хидробионтите поради замърсяване на водните обекти от различни добивни дейности 
и др., промяна на биоразнообразието поради хидростроитество и превръщане на 
водите от течащи в стоящи. Фрагментация на популациите на ендемични видове на 
Балканския полуостров, унищожаване на местата за размножаване на видове от 
фауната при корекция на реките, замърсяване на водоемите с инсектициди, 
използвани  за борба с комарите, което въздейства негативно на ихтиофауната. 

 

 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
Археологическите останки са чувствителни към промените в качеството на водата, 

водните нива, замърсяването и използването на химикали при земеползването. 
Археологическите обекти от национално значение са защитени със закон като описани 
паметници.  

Не се очаква реализацията на Плана за управление на речните басейни в 
Източнобеломорски район да окаже въздействия върху състоянието на културното 
наследство. 

 ОТПАДЪЦИ И ТЕХНИТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
Съществуващите проблеми, произтичащи от дейностите, свързани с управлението 

на отпадъците и водещи до замърсяването на повърхностните и подземни води и 
влошаването тяхното, количествено и качествено състояние са: 

o Наличието на голям брой нерегламентирани сметища, който най-често се 
оформят около реки, язовирите и входно-изходните пространства на населените 
места. 

o Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци, което най-често води 
до изхвърлянето на отпадъци от строителство и разрушаване на 
нерегламентирани за целта места, формирайки  незаконни сметища по 
поречието на реките и язовирите; 

o Голяма част от депата не отговарят на нормативните изисквания, с което се 
създава опасност за замърсяване на повърхностните и подземни води. 

 

 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Проблеми съществуват с материалните активи прилежащи към водните обекти 
(хидротехнически съоръжения, преливници, кули, изпускатели, прагове и др.) поради 
не доброто им техническо състояние, а на някои места с липсата им. 

 

 НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

За Източнообеломорски район се оформят 3 основни групи значими антропогенни 
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замърсявания на водите, които имат отношение към населението и човешкото здраве: 

• Замърсявания на водните тела с тежки метали (главно олово и кадмий); 
никел(специфично за басейна на р. Арда); живак (специфично за басейна на р. 
Марица, водосбора на р. Тополница); цинк, мед, цианиди, нефтопродукти (в 
някои “горещи” точки).  

• Органично (биогенно) замърсяване (от градски отпадъчни води, 
селскостопанска дейност и др.)  

• Други замърсявания – повишено съдържание на нитрати, детергенти, 
пестициди, нефтопродукти.  

 

 13.2. МЕРКИ ЗА ОТРЗЯВАНЕ В ОКОНАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ПУРБ 

ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ 
Въз основа на проучването за вероятните въздействия върху качеството на 

атмосферния въздух и параметрите на климата вследствие осъществяването на ПоМ на 
ПУРБ, не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействия по отношение на компонента в резултат на прилагане на ПУРБ.  

 
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

МЯРКА: Въвеждане на условия в разрешителните за спиране производството на 
хидроенергия при маловодие. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: В дългосрочен аспект гарантирано поддържане и 
стабилизиране на режима на оттока, подобряване на еко-логичното състояние на 
повърхностните водни тела, предот-вратяване на влошаването на състоянието на 
водите. Дългосрочен ефект. 

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

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Възстановяване на нативните условия на средата и 
подобряване на състоянието на водите. Дългосрочен ефект. 
  

МЯРКА: Прилагане на съвременни технологии и материали (с приоритет за 
биологично укрепване) при дейности, насочени към укрепване на речните брегове и 
корита, с цел защита от ерозия. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Запазване в максимална степен на нативните условия на 
водната среда като местообитание за развитие на биотата. Дългосрочен ефект 

МЯРКА: Картиране на миграционните бариери и попълване на липсващите 
данни за част от речните участъци и изготвяне на график за премахването на 
нефункциониращите такива. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Подобряване на условията на средата, оптимално 
функциониране на водните екосистеми, благоприятни условия за развитие и 
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размножаване на ихтиофауната. Подобряване на състоянието на водните тела. 
Дългосрочен ефект 
 

МЯРКА: Обезопасяване на открити канали за пренос на води от и до  ВЕЦ 
ОЧАКВАН ЕФЕКТ: В дългосрочен аспект гарантирано поддържане и 

стабилизиране на режима на оттока, подобряване на еко-логичното състояние на 
повърхностните водни тела, предот-вратяване на влошаването на състоянието на 
водите. 
 

ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
МЯРКА: Подобряване на концептуалните модели на подземните водни тела 
ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Подобряване планирането на мерките за мониторинг, защита 

и  ползване на ПВТ. 
 

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

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Подобряване планирането на мерките за мониторинг, защита 
и  ползване на ПВТ. 
 

МЯРКА: Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до 
негативна промяна на състоянието на водните тела. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Предотвратяване предпоставки за  влошаване на състоянието 
на ПВТ. 
 

МЯРКА: Отнемане на издадените разрешителни за водовземане на ПВТ или 
части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Предотвратяване предпоставки за  влошаване на състоянието 
на ПВТ. 
 
 

 ЗЕМНИ НЕДРА И ПОЧВИ 

Въз основа на проучването за вероятните въздействия върху земните недра и 
почвите в следствие осъществяването на ПоМ на ПУРБ, не се препоръчват 
допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни въздействия по отношение на 
компонента в резултат на прилагане на ПУРБ. 

 

 ЛАНДШАФТ 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействия по отношение на компонента в резултат на прилагане на ПУРБ. 
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БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ФЛОРА, ФАУНА 
 

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

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Запазен благоприятен природозащитен статус на видовете от 
ихтиофауната 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК И ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ 
ОБХВАТ НА ПУРБ 
 
 МЯРКА: Участие 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. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната 
среда. 
 

  КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНО И 
АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействия по отношение на компонента в резултат на прилагане на ПУРБ. 

 

  МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействия по отношение на компонента в резултат на прилагане на ПУРБ. 

 

  НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействия по отношение на компонента в резултат на прилагане на ПУРБ. 

 

 

МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 
 

КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
 
 Мерки за съобразяване при изпълнение на ПУРБ – атмосферен въздух и климат 
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№ Мярка Мотиви за прилагане на 
мярката 

Очакван 
положителен 

ефект/продължител
ност на ефекта 

Тип на 
мярката 

(администр-
ативна, 

инвестицион
на) 

1 При изпълнение на всички 
проекти, 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 

Предотвратяване на 
риска от замърсяване на 
водите при влошени 
параметри на качеството 
на въздушната среда. 

Опазване чистотата 
на водните тела 

Администрат
ивна 

 

  ВОДИ 

Повърхностни води 

По отношение на повърхностните води се препоръчват следните мерки за 
прилагане при изпълнението на ПУРБ: 

Мерки за съобразяване при изпълнение на ПУРБ – повърхностни води 

№ Мярка Мотиви за прилагане на 
мярката 

Очакван 
положителен 

ефект/продължите
лност на ефекта 

Тип на 
мярката 

(администр-
ативна, 

инвестицион
на) 

1  Провеждане на проучвателен 
мониторинг за определяне на 
зони в реки или участъци от 
реки, които да бъдат защитени 
от хидроморфологичен натиск, 
с цел естествено размножаване 
на рибни видове 

Неблагоприятни 
въздействия върху един 
от задължителните БЕК - 
риби. 

Създаване на 
благоприятна среда 
за развитие на 
рибните съобщества 
и подобряване на 
екологичния ста-тус. 
Дългосрочен ефект. 

Администрат
ивна 

2 Контрол по премахване на 
нерегламентирани сметища в 
близост до и в речни корита, 
които са причина за влошаване 
на състоянието на водите. 

Регистрирани 
нерегламентирани 
сметища в близост до и в 
речни корита и 
временно пресъхнали 
дерета 

Елиминиране на 
замърсителите и 
подобряване на 
състоянието на 
повърхностните 
води. 

Администрат
ивна 
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ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

Мерки за съобразяване при изпълнение на ПУРБ –подземни води 

№ Мярка Мотиви за прилагане 
на мярката 

Очакван положителен 
ефект 

Тип на мярката 
(административна, 

инвестиционна) 

1. При изграждане на 
съоръжения за 
мониторинг да се 
спазва технологията 
на сондиране, с цел 
предотвратяване на 
аварийни ситуации 
и недопускане на 
евентуални 
неблагоприятни 
въздействия върху 
земната основа и 
подземните води. 

Предотвратяване на 
риска от 
неблагоприятни 
въздействия върху 
земната основа и 
подземните води. 

Опазване подземните 
води  

Административна 

 

 

 ЗЕМНИ НЕДРА И  ПОЧВИ 

Мерки за съобразяване при прилагането на  ПУРБ- почви и земни недра 

№ Мярка Мотиви за прилагане 
на мярката 

Очакван 
положителен 

ефект 

Тип на мярката 
(административна, 

инвестиционна) 

1. При изпълнение на всички 
проекти, свързани със 
структурни мерки от ПоМ да 
се поставят условия за 
опазване и оползотворяване 
на хумусния слой и 
максимално използване на 
излишните земни маси 
 

Предотвратяване на 
риска от 
унищожаване на 
хумусния слой и 
нарушаването на 
структурата на 
почвите 

Опазване почвите   Административна 

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

Предотвъртява на 
риска от замърсяване 
, ерозия и др. 
деградационни 
процеси 

Опазване почвите   Административна 
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     ЛАНДШАФТ 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като тъй като не се очакват 
значителни въздействие по отношение на компонента, в резултат на прилагане на 
ПУРБ. 

 

  БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ФАУНА, ФЛОРА 

Мерки за прилагане при изпълнение на  ПУРБ - биологично разнообразие, флора и 
фауна: 

№ Мярка Мотиви за прилагане 
на мярката 

Очакван 
положителен 
ефект 

Тип на мярката 
(административна, 
инвестиционна) 

1 В случаи на проектиране на 
хидротехнически 
съоръжения, ВЕЦ/МВЕЦ и 
др. свързани с ползвне на 
течащи води, да се 
осъществява едногодишен 
предварителен мониторинг 
на реките, в съответствие с 
указанията на съответния 
компетентен орган по 
околна среда. 

Опазване  на природни 
местообитания и 
видове от фауната 

Запазен 
благоприятен 
статус 

Административна 

2 В случаи на констатирани 
заплахи от увреждане на 
природни местообитания и 
местообитания на видове, 
вследствие проведения 
предварителен мониторинг 
във връзка с проектиране на 
МВЕЦ/ВЕЦ, да не се допуска 
строителство на 
хидротехнически 
съоръжения, освен за 
обекти от първостепенен 
обществен интерес. 

Опазване на природни 
местообитания и 
местообитания на 
видове 

Опазени 
природни 
местообитания и 
популации на 
видове 

Административна 

 

3 Да не се допуска издаването 
на нови разрешителни за 
заустване на отпадъчни 
води в ЗЗ и ЗТ без изготвен 
доклад по ОВОС и поставено 
положително решение по 
него (за случаите, които ИП 
попада в обхвата на 
Приложение 2 към чл.93, 
ал.1, т.1 и 2 от ЗООС), когато 
заустването въздейства 

Опазване популациите 
на хидробионти 

Запазена добра 
численост и 
оптимална 
плътност на  
популациите на 
тези видове 

Административна 
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№ Мярка Мотиви за прилагане 
на мярката 

Очакван 
положителен 
ефект 

Тип на мярката 
(административна, 
инвестиционна) 

негативно върху стойностите 
на параметрите, свързани с 
качеството на водите, 
имащи значение за 
природозащитно състояние 
на водозависимите видове и 
природни местообитания 
предмет на опазване в 
съответната защитена зона. 
 

4 Да се подпомага 
възстановяването на 
запасите на редки и 
застрашени  видове, чрез 
производство и внасяне на 
зарибителен материал от 
тези видове, и да се 
обособят 
възпроизводствени зони в 
течащите и стоящите 
водоеми, в които да се 
забрани  улова. 

Запазване числеността 
на видовете и 
поддържане на 
оптимална плътност на 
популациите. 

 

Запазена 
численост и 
плътност на 
популациите 

Инвестиционна 

5 Строителните работи на 
площадките да се 
извършват извън 
размножителния сезон, 
който за повечето 
животински видове е от 
април до юни, за да се 
избегне тяхното 
безпокойство 

Опазване на видове от 
фауната 

Запазени 
популации на 
видове от фауната 

Административна 

 

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

Опазване естественото 
състояние на 
насажденията 

Положително 
въздействие върху 
състоянието на 
новосъздадените 
насаждения за 
тяхната успешна 
аклиматизация и 
добро развитие в 
естествената 
природна среда. 

 

Административна и 
инвестиционна 
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНО И 
АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействие по отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ. 
 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействие по отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ. 
 

Население, човешко здраве 

Не се препоръчват допълнителни мерки, тъй като не се очакват значителни 
въздействие по отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ. 
 
 

  13.3. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ 
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА 
ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА НОУ-ХАУ 

 „Нулевата алтернатива“ представлява отказ от реализирането на ПУРБ на ИБР и 
програмата от мерки към него 

„Атернатива 1“ е реализирането на ПУРБ на ИБР и програмата от мерки към 
него, така както е разписан, без да се вземат предвид констатациите и препоръките на 
ДОСВ и ДЕО 

и 
„Алтернатива 2“ е реализирането на ПУРБ на ИБР и програмата от мерки към 

него, като се вземат предвид констатациите и препоръките на ДОСВ и ДЕО. 
 Оценена е т. нар. „нулева алтернатива”, представляваща отказ от реализирането 
на проекта на ПУРБ за втория планов период. Оценката на „нулева алтернатива”, т.е. 
отказ от реализирането на ПУРБ 2016-2021 г е направена в т.2.11 на ДЕО, където е 
анализирано развитието на компонентите и факторите на ОС без прилагането му. 

  Алтернатива 1, приложима, но с възможност за надграждане и допълване с цел 
минимизиране на въздействията. 

Алтернатива 2 - реализирането на ПУРБ на ИБР и програмата от мерки към него, 
като се вземат предвид констатациите и препоръките на ДОСВ и ДЕО е предпочитана и 
препоръчителна алтернатива от гледна точка на опазване на околната среда и 
човешкото здраве. 
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13.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕО НА ПРОЕКТА НА ПУРБ НА ИБР 

Докладът за ЕО е оформен като единен документ със съдържание, съгласно 
изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и  в съответствие със степента на детайлност на 
плана, като е съобразен със заключенията и предложенията от доклада за ОС. 

На основата на извършената оценка, експертното обобщение е следното: 

• Проектът на ПУРБ  и програмата от мерки към него са насочени изцяло към 
подобряване и опазване качествата на повърхностните и подземни води в 
района и поддържане и възстановяване на доброто им екологично и химично 
състояние, както и  за  съхранение на водните ресурси и балансираното 
функциониране на водните екосистеми в териториалния обхват на Басейнова 
дирекция Източнобелонорски район. 

• Екологичната насоченост на ПУРБ 2016-2021 е в съответствие с целите при 
управление на водите, заложени в Директива 200/60/ЕС (РДВ) и се обуславя от 
целите за опазване на околната среда, насочени към предотвратяване на 
влошаването и постигане на добро количествено и качествено 
състояние/потенциал на подземните и повърхностните води 

• Анализът на очакваното въздействие на Плана и заложените мерки спрямо 
„нулевата алтернатива“ показва, че предпочитано  от гледна точка на 
въздействието върху ОС и човешкото здраве е реализирането на алтернатива 2 - 
реализирането на ПУРБ на ИБР 

•  и програмата от мерки към него, като се вземат предвид констатациите и 
препоръките на ДОСВ и ДЕО.  

• Проектът на ПУРБ  и програмата от мерки към него не са в противоречие и са 
синхронизирани с целите за опазване на околната среда и човешкото здраве, 
включени в анализираните европейски и национални документи стратегически 
документи, планове и програми. Това гарантира опазване на водните ресурси, 
запазване/подобряване качествата на водите и съхранение на водните 
екосистеми в РБългария. 

• Анализът и оценките  на евентуалните въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве дават основание да се твърди, че при изпълнението на ПУРБ – 
Източнобеломорски район и програмата от мерки към него за периода 2016-
2021г. не се очакват значителни отрицателни последици, не се  значителен 
отрицателен кумулативен ефект както и значителни трансгранични въздействия 
върху околната среда и здравето на хората на територията на съседни държави 

• На основа на извършения анализ на въздействията върху околната среда и 
човешкото здраве в резултат на прилагането на ПУРБ и програмата от мерки към 
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него, с цел свеждане до минимум на евентуални отрицателни въздействия в 
ДЕО и ДОСВ са препоръчни мерки за отразяване в окончателния вариант на 
ПУРБ и мерки за прилагане при изпълнението на ПУРБ 

• Препоръчани са индикатори за наблюдение и контрол, чрез които да се получи 
качествено и количествено проследяване на въздействието върху околната 
среда и човешкото здраве по време на прилагането на ПУРБ; 

Заключението в ЕО е, че разработения проект на ПУРБ за периода 2016-2021 
година и програмата от мерки към него е предпоставка за постигане  на интегрирано 
управление на водите на територията на Източнобеломорски район и ще окаже 
цялостно положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 
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