
№ Входящ 
номер Дата Институция Лице, 

длъжност Предложения Становища Мнения

Връзка с 
Програм
а  от 
мерки

1 МП-02-147 03.09.2008 Община 
Казанлък

Зелвер 
Касабова, 
заместник кмет

1. Да се изготвят конкретни мерки за канализациите 
като точкови източници на замърсяване, касаещи 
по-конкретно регламентиране собствеността на 
канализационните мрежи и идентифициране на 
възможностите за пречистване на отпадните води с 
конкретни източници на финансиране.
2. Да се изготви анализ на съществуващите запаси 
от инертни материали в реките на басейна на 
Тунджа, както и регламент за ползването им.
3. В ПУРБ да има специален раздел, описващ 
конкретните права и задължения на отделните 
институции, фирми и граждани в управлението на 
водите с цел по-голяма яснота и по-лесно достигане 
на поставените цели в Плана

V
2 МП-02-147 08.09.2008 Областна 

управа 
Сливен

Христина 
Чолакова, 
областен 
управител

подробно и изчерпателно са идентифицирани 
всички значими проблеми, а мерките са 
адекватни

3 МП-02-147 15.09.2008 Напоителни 
системи ЕАД -
клон Бургас

инж. Ев. 
Братанов

значими проблеми и мерки са описани подробно 
и задълбочено, разработката е перфектна

Списък на направените предложения и становища за басейна на р.Тунджа по време на провеждане на 3 кръг консултации с обществеността относно Прегледа 
на значимите проблеми в ИБР

Приложение Т9-3
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№ Входящ 
номер Дата Институция Лице, 

длъжност Предложения Становища Мнения

Връзка с 
Програм
а  от 
мерки

4 МП-02-147 24.09.2008 Община 
Ямбол

инж. Ив. 
Кърцъков, кмет 

1. Изграждане на ПСОВ на гр. Ямбол
2. Подмяна на старата амортизирана ВиК-мрежа на 
града, както и изграждане на нова канализационна 
мрежа с цел намаляване загубите на вода и 
предотвратяване на инфилтрацията и 
ексфилтрацията в канализацията и оттам 
намаляване на замърсяването на подземите води, 
които в района са на малка дълбочина

Разгледани са всички значими проблеми в 
басейна на Тунджа и съответните мерки

1. Въпреки ограничения си 
бюджет за финансовата 2008 
Общината е подменила около 
1000 м водопроводи и ще 
изгради около 1500 м 
канализаця. В момента се 
подготвят и проекти за около 
2500 м водопроводи и 200 м 
канализация.
2. Предприети са мерки за 
корекция на р. Тунсжа и за 
почистването й от саморасли 
дървета, пречещи на 
нормалния й оток
3. Имат желание да се 
преустанови 
нерегламентираното 
изхвърляне на отпадъци в 
коритото на реката, но е 
трудно да се преборят с това

V
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№ Входящ 
номер Дата Институция Лице, 

длъжност Предложения Становища Мнения

Връзка с 
Програм
а  от 
мерки

5 МП-02-147 24.09.2008 Община 
Павел баня

Станимир 
Радевски, кмет

1. Съобразяване на всички бъдещни проектни 
решения със запазване и възстановяване на 
естествената конфигурация на речното корито в 
засегнатите участъци, в т.ч. Ограничено изземване 
до кота дъно, запазване на естествения бряг и 
ненавлизане на статичните отложения, 
предотвратяване разливите на нефтопродукти от 
механизацията (Пояснение - Създадените от реката 
острови и полоси от инертни материали в живото 
течение променят течението и водят до силно 
изразени негативни въздействия върху бреговата 
ивица. В резултат от бреговата ерозия са силно 
засегнати левият бяг и лявата заливна тераса, в 
която посока се измества коритото на реката и се 
отнемат земи - пасища, мери, ливади, гори. Водното 
течение е отнесло и части от полски пътища. През 
2005 след поройните дъждове и раазлив на реката 
от неукрепените брегове бяха наводнени жилища в 
землищата на с. Осетеново и Александрово).
2. Ръковосктвото на общината следва да  насочи 
своето внимание към предприемане на мерки за 
развитие на водоспестяващо потребление и за 
подобряване водоснабдяването в конкретни 
населени места, като за целта се налага да се приеме

Като проблеми на региона се посочват 
затруднения нормален отток на р. Тунджа в 
някои участъци в следствие на наносно-
акумулатвна дейност на реката и образуваните 
острови и полоси от инертни материали, също 
така липсата на изградена канализация, както и 
по-голямо ангажиране и участие на 
обществеността към проблемите на опазването 
на околната среда

В становището подробно е 
дадена информация за 
общината, дифузното 
замърсяване от 
селскостопанска дейност, 
точковите източници на 
замърсяване, морфологичните 
изменения (споменати са 8 
розоварни, организирано 
сметосъбиране, контрол на 
нерегламентираното 
изхвърляне на отпадъци в 
коритата на реките, липса на 
канализация във всички 
населени места на общината, 
предприятието 
"Габровница"АД, наличието 
на валове от речна баластра). 

V
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