
Входящ номер Дата Институция Лице, 
длъжност Басейн Водно тяло Предложения

среща за 
консултации с 
обществеността 
за горната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 

Смолян

15.04.
2009г. Община Мадан

инж. Асен 
Димитров – 
заместник 

кмет

Арда BG3AR900R034 – 
река Маданска

Във връзка със замърсяването на 
река Маданска от рудниците Горубсо

– Мадан, от изхода на отпадните 
води до центъра на града в реката 
няма живот; предлагаме да се 
изгради ПС преди заустване на 

отпадните води.

среща за 
консултации с 
обществеността 
за горната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 

Смолян

15.04.
2009г.

Община Баните София 
Димитрова – 

главен 
експерт

Арда BG3AR700R029 - 
р.Малка Арда - ПБВ

При така оформените мерки и 
решения, съобразно проекта на 
ПУРБ, е необходимо да се отрази 
водещия принцип “Замърсителя 

плаща”, тъй като това е залегнало и 
при кандидатстване по Програмите 

за финансиране и съответните 
Директиви.

среща за 
консултации с 
обществеността 
за горната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 

Смолян

15.04.
2009г.

Областна 
администрация 

Смолян

Стефка 
Гарова - 
експерт

Арда

BG3G0000Pt046 - 
Пукнатинни води - 

Централно 
Родопски комплекс

След обилни валежи питейната вода 
от извор Хубча (водоснабдяващ град 
Смолян) има дъх на нефтопродукти. 

След изследване и анализи за 
установяване на причината, да се 
предприемат мерки на решаване на 
този проблем чрез допълнително 
пречистване на питейната вода. 

Приложение №A9-5 
Постъпили предложения от обществените обсъждания за басейна на р. Арда
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Входящ номер Дата Институция Лице, 
длъжност Басейн Водно тяло Предложения

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 
Кърджали

28.04.
2009г.

община 
Кърджали

Ася 
Добруджалие
ва – началник 
сектор ООС 

Арда BG3AR570L021

1. Да се направи общ устройствен 
план на територията около язовир 
“Кърджали”, с цел определяне на 
зони за туризъм, пром. отглеждане 
на риба, водни спортове и др. 

2. Да се предвиди изграждане на 
канализация и ПСОВ за 

туристическите селища в с.Енчец и 
с.Главатарци

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 
Кърджали

28.04.
2009г.

община 
Кърджали

Ася 
Добруджалие
ва – началник 
сектор ООС 

Арда BG3AR350L010

Да се предвиди изграждане на 
канализационна система и ПСОВ за 
с.Гняздово, с.Калоянци (на язовир 

''Студен кладенец''), както и 
с.Широко поле и с.Звезделино, които 

са непосредствено на бреговата 
линия на язовира.

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 
Кърджали

28.04.
2009г.

община 
Кърджали

Ася 
Добруджалие
ва – началник 
сектор ООС 

Арда BG3AR600L025

Да се проведат мерки за борба с 
ерозията във водосбора на язовир 
''Боровица'', включително баражи, 

горски пътища и залесяване.

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 
Кърджали

28.04.
2009г.

община 
Кърджали

Ася 
Добруджалие
ва – началник 
сектор ООС 

Арда BG3AR570L021

Закупуване на техническо 
съоръжение за почистване 

повърхностните води на язовир 
''Кърджали'' от отпадъци.
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Входящ номер Дата Институция Лице, 
длъжност Басейн Водно тяло Предложения

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 
Кърджали

28.04.
2009г.

Областна 
администрация 

Хасково

Стефан 
Марков – 
държавен 
експерт

Арда BG3G00000Pg028

Да се проектира МП преди 
вземането на река Арда и язовир 

Ивайловград за контрол на 
затворените рудници (от хх има 

изтичане на отпадъци при р. Арда) – 
ще доуточнят точката в община 

Маджарово
среща за 

консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Арда в гр. 
Кърджали

28.04.
2009г.

РИОКОЗ 
Кърджали

Иван Иванов -
младши 
здравен 
инспектор

Арда
BG3G00000Pg028,
BG3G00PtPg2023

Определяне на пункт за определяне 
на пестициди по поречието на река 

Върбица в района на община 
Кирково поради използване на 
водата от реката за питейно 

водоснабдяване

среща за 
консултации с 
общините от 

басейна на река 
Арда в гр. 
Кърджали

17.06.
2009 
г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Арда

Арда

Ликвидиране на замърсяванията от 
битови отпадни води – отговорна 

институция – общини, чрез 
кандидатстване по проекти

среща за 
консултации с 
общините от 

басейна на река 
Арда в гр. 
Кърджали

17.06.
2009 
г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Арда

Арда

Проучване и ликвидиране на 
отрицателното влияние на 
рудодобива, ликвидиране на 

замърсяванията от индустрията – 
отговорни институции – общини, 
БД, МИЕ, как – чрез публично-

частно партньорство и 
законодателна промяна за 

обвързване на индустрията с 
проблема (преразглеждане на 
санкциите и таксите с цел 

реинвестиране на средствата за 
решаване на проблема)
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Входящ номер Дата Институция Лице, 
длъжност Басейн Водно тяло Предложения

среща за 
консултации с 
общините от 

басейна на река 
Арда в гр. 
Кърджали

17.06.
2009 
г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Арда

Арда

Управление на битовите отпадъци и 
ликвидиране на стари замърсявания 
– отговорни институции – общини, 

стопани на язовири, чрез 
законодателно вменяване 

задължения за стопанисващите и 
провеждане на образователна 

кампания
среща за 

консултации с 
общините от 

басейна на река 
Арда в гр. 
Кърджали

17.06.
2009 
г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Арда

Арда

Подобряване на контрола (създаване 
на водна полиция) – отговорни 
институции – общини, БД, НПО, 
законодател; начин – лобиране, 
привличане на съмишленици;

среща за 
консултации с 
общините от 

басейна на река 
Арда в гр. 
Кърджали

17.06.
2009 
г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Арда

Арда
Каскада “Горна Арда” – проучване 
по темата и обществено обсъждане – 
отговорни институци – МИЕ, МОСВ
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