
№ Изведени приоритети Формулиран проблем Обхват

Отразени 
ли са 

Прегледа 
на 

Значимит
е 

проблеми

Мотиви, ако отговора е "не" Мярка за решаване на 
проблема

Влошено качество на питейните води, причинено от 
амортизиранта водопроводна мрежа, 

Лошо качество на питейната 
вода вследствие на 
амортизирана водопроводна 
мрежа

Тунджа не Ще бъде взет предвид при 
разработване на програмата от 
мерки. 

подмяна на 
водопроводната мрежа

Влошено качество на водите, предназначени за 
къпане

Лошо качество на водите за 
къпане

Тунджа да редуциране на 
дифузните източници на 
въздействие 

Наличие на големи загуби по водопреносната мрежа, 
около 70%

Загуби по водопреносната 
мрежа

Тунджа не Ще бъде взет предвид при 
разработване на програмата от 
мерки. 

подмяна на 
водопроводната мрежа

Проблеми при санитарно-охранителните зони (около 
водоизточниците и за къпане) в следните насоки: 
неизяснена собственост на земите в очертанията им, 
препятсващо тяхното учередяване; неспазване на 
ограничителният режим (незаконно строителство) за 
съответния пояс на зоната около водоизточниците

Проблеми със СОЗ във 
връзка с неизяснена 
собственост на земите и 
незаконно строителство в 
поясите на СОЗ

Тунджа не Ще бъде взет предвид при 
разработване на програмата от 
мерки. 

определяне на СОЗ на 
водошзточниците

Приложение T9-1

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

І кръг срещи със заинтерисовани страни (01.11.2006 - 30.04.2007)

Консултация по графика на ПУРБ и мерките за консултация с обществеността  и  за разработване на документа за значимите проблеми в 
Източнобеломорски район

БАСЕЙН  Р. Тунджа -  СРЕЩА  ГР.СЛИВЕН,  6.11.2006 г.
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№ Изведени приоритети Формулиран проблем Обхват

Отразени 
ли са 

Прегледа 
на 

Значимит
е 

проблеми

Мотиви, ако отговора е "не" Мярка за решаване на 
проблема

Липса на учередени зони за къпане, поради 
несъответствие междуиздадените заповеди и 
условията , на които трябва да отговарят тези зони;

Проблем с учредяването на 
зони за къпане

Тунджа не Ще бъде взет предвид при 
разработване на програмата от 
мерки. 

Замърсяване на повърхностните и подземните водите 
главно от: неизградени и незаконни канализации и 
липса на СПСОВ (Ямбол, Елхово, Болярово и др.) 

Замърсяване на водите от 
неизградени канализации (за 
подземните) и незаконни 
канализации (за 
пповърхностните) и липса на 
ПСОВ

ВТ на 
градоветеЯ
мбол, 
Елхово 
Болярово

да изграждане на 
канализационни системи

Замърсяване на водите поради липса на локални 
пречиствателни съоръжения към промишлените 
предприятия;  животновъдни ферми.

Неизградени локални 
съоръжения за отпадъчните 
води от индустриалните 
предприятия и 
животновъдните ферми

Тунджа да изграждане на локални 
пречиствателни 
съоръжения

Замърсяване на водите от неконтролируемо 
използване на химически торове и препарати за 
растителна защита;

Неконтролируемо 
използване на химически 
торове и препарати за 
растителна защита

Тунджа засилване контрола по 
използване на препарати 
за растителна защита

Нерегламентирани депа за твърди отпадъци от 
различен характер 

Наличие на 
нерегламентирани депа за 
твърди отпадъци

Тунджа картиране на 
засегнатите терени и 
програма за 
отстраняването им
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№ Изведени приоритети Формулиран проблем Обхват

Отразени 
ли са 

Прегледа 
на 
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Мотиви, ако отговора е "не" Мярка за решаване на 
проблема

Замърсяването на коритата с нерегламентирано 
изхвърляне на твърди отпадъци от различно естество

замърсяване на речните 
корита с отпадъци

да 1.Подобряване на 
сметосъбирането 
2.Разработване на 
програми за почистване 
на замърсени участъци 
от реките 
3.Образователна 
кампания сред 
населението във връзка с 
проблемите с 
отпадъците

Интензивни паши по бреговете Проблеми с пашите по 
бреговете

Тунджа не създаване на буферни 
зони

Изместване на реката в отделни участъци на 
коритата, водещо до заливане на обработваеми 
площи, предизвикващо и конфликт със 
собствениците; 

Изместване на реката от 
коритото и заливане на 
обработваеми площи

Тунджа не Ще бъде взет предвид при 
разработване на програмата от 
мерки. 

отваряне на стари речни 
корита

липса на определени сервитутни граници на реките и 
заливаемите зони, отразено върху карти

Липса на сервитутни 
граници на реките и 
заливаемите зони, отразени 
на карта

Тунджа не определяне на 
заливаемите ивици и 
изчертаване на карти

неконтролируемо изсичане на лонгозната 
растителност на осторовите в реките и 
растителността по бреговете

Обезлесяване, загуба на 
биологично разнообразие и 
унищожаване на 
местообитанията

Тунджа не въвеждане на мерки за 
опазване на Натура 2000
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№ Изведени приоритети Формулиран проблем Обхват

Отразени 
ли са 

Прегледа 
на 

Значимит
е 

проблеми

Мотиви, ако отговора е "не" Мярка за решаване на 
проблема

Неосигуряване на добра проводимост на коритата, 
причена от неясно очертаните отговорности между 
различните институции и наличието на конфликт 
между осигуряване на проводимостта и запазване на 
биоразнообразието

1. Липса на проводимост на 
реките
2. Размиване на 
отговорностите между 
институциите по отношение 
осигуряването на 
проводимостта на реките
3. Конфликт 
междуосигуряване 
проводимостта и запазване 
на биоразнообразието

Тунджа да Законодателни промени 
за ясно определяне на 
отговорностите на 
институциите за 
управление на водите.

Морфологични изменения и ерозия на речните 
корита вследствие на обезлесяване

Морфологични изменения и 
ерозия на речните корита от 
обезлесяване

Тунджа да Залесяване на водосбора

Морфологични изменения и ерозия на речните 
корита вследствие на корекции на реки, изграждане 
на МВЕЦ и язовири

Морфологични изменения и 
ерозия на речните корита от 
корекции на реки, МВЕЦ и 
язовири

Тунджа да 1.мерки за подобряване 
на хидроморфлогията 
2.мерки срещу ерозия на 
дъното и бреговете, 
3.ограничения изабрави 
за добив на инертни 
материали

Морфологични изменения и ерозия на речните 
корита вследствие добив на инертни материали, 
причиняващо в отделни участъци образуване на 
изкуствени езера; 

Морфологични изменения и 
ерозия на речните корита от 
добив на инертни материали

Тунджа да повтаря се

Наличие на нерегламентирани водползватели и 
ползватели, неспазване на условията по 
разрешителния режим за водоползване, ползване и 
риборазвъждане, причинени от неефективен контрол 
и добра координация между различните институции

Нерегламентирано 
водоползване или ползване 
на водите вследствие на 
лоша контролна дейност и 
недобра координация между 
институциитеТунджа

Тунджа да Необходимост от 
подобряване на 
контрола и 
координацията между 
институциите
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№ Изведени приоритети Формулиран проблем Обхват

Отразени 
ли са 

Прегледа 
на 

Значимит
е 

проблеми

Мотиви, ако отговора е "не" Мярка за решаване на 
проблема

Необходимост от изграждане на допълнителни 
мониторингови пунктове

Недостатъчно 
мониторингови пунктове

Тунджа не Няма пряко отношение. Ще бъде 
взета в предвид при разработване 
на програмата от мерки.

Ще бъде взета в предвид 
при разработване на 
програмата от мерки.

Необходимост от законодателни промени не
Необходимост от изготвяне на: устройствени 
планове, ТИД за изграждане на канализации и 
СПСОВ и липса на компесации на собствениците за 
опазване на биоразнообразието

Липса на компенсации на 
собствениците за опазване 
на БР

Тунджа не Няма пряко отношение. Ще бъде 
взета в предвид при разработване 
на програмата от мерки.
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