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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересовани и 

засегнати органи и лица 

(в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, 

както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или 

преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22 от 

Наредбата за ЕО) 

 

 

 

Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., 

посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.) бе проведен обществен достъпи среща за 

обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка на проект на План за 

управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление 2016-2021 г. 

На 04.11.2016 г. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) е 

публикувала Обява за провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на 

План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново 

управление 2016-2021 г.Бяха проведени консултации по доклада за ЕО на плана и с 

компетентния орган по чл. 4 (МОСВ), както и със съответния компетентен орган по чл. 

13, ал. 1 (МЗ) от Наредбата за ЕО, като им бе предоставена документацията на хартиен 

и на електронен носител за становище, заедно със Съобщението за провеждане на 

консултации. Съобщението за провеждане на консултации бе предоставено на 

компетентния орган по чл. 4 (МОСВ) за сведение, а също така и за публикуване на 

интернет страницата му. До всички заинтересовани лица, изписани в Схемата за 

провеждане на консултации, бяха изпратени уведомителни писма, заедно със 

Съобщението за провеждане на консултации. 

Проектът на ПУРН в Източнобеломорски РБУ и Екологична оценка на плана, 

заедно с всички приложения към нея, бяха на разположение на заинтересованите 

страни в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на адрес: гр. 

Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Лице за 

контакти: инж. Кръстина Перпериева, главен експерт в  сектор „ПУРН“, отдел „ПУВ“, 

дирекция „ПР“. 

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

(http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=597), в раздел „ПУРН”, подраздел 

„Консултации ПУРН”, секция „Консултации ЕО ПУРН”.  

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=597
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След приключване на обществения достъп по консултациите по чл. 20, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО - на 08.12.2016г. от 11:00 ч. в Информационен център на Басейнова 

дирекция "Източнобеломорски район" в гр. Пловдив, бе проведено обществено 

обсъждане на доклада за Екологична оценка и всички приложения към него, 

включително Доклада за ОСВ и проекта на ПУРН в Източнобеломорски РБУ. 

Срещата бе ръководена от г-жа Гергана Георгиева, началник сектор „План за 

управление на риска от наводнения“, отдел „Планове за управление на водите”, 

дирекция „Планове и разрешителни“, упълномощена за целта със Заповед №РД-03-

269/06.12.2016 г. на Директора на БДИБР.  

По време на срещата г-жа Гергана Георгиева, запозна присъстващите с проекта 

на ПУРН в Източнобеломорски РБУ, включително с етапите за неговото разработване, 

проведените консултации и предложенията за промени в Програмата от мерки, 

постъпили в резултат на консултациите по чл. 146р, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. 

Възложителят бе осигурил присъствието на срещата на ръководителя на 

колектива и на независимите експерти от екипа на Обединение „Екооценки ПУРН 

2015” - дружеството, което съгласно Договор №10/25.07.2016 г.следва да изпълни 

консултантска услуга за изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на 

проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за 

басейново управление. Г-жа Катя Анчева, координатор проект, запозна присъстващите 

с целите, съдържанието, резултатите и заключенията от извършената ЕО на проекта на 

ПУРН. 

По време на срещата за обществено обсъждане беше попълнен присъствен лист. 

Лице, определено със Заповед №РД-03-269/06.12.2016 г. на Директора на БДИБР води 

протокол, който е подготвен и подписан от упълномощеното лице, съгласно 

определения в същата заповед срок (3 дни от датата на срещата). Протоколът, ведно с 

материалите към него, е представен за одобрение на Директора на БДИБР. Одобрения 

протокол е публикуван на уеб-сайта на басейнова дирекция ИБР. 

Копия от Заповед №РД-03-269/06.12.2016 г., Протоколът от общественото 

обсъждане, както и присъственият лист са приложени към настоящата документация в 

Приложение 1. 

В 30-дневния срок за обществен достъп до Доклада за ЕО, по време на 

общественото обсъждане и след него няма устно изразени или постъпили писмени 

възражения или отрицателни писмени становища по Екологичната оценка и по 

проекта на ПУРН в Източнобеломорски РБУ. 

Получените Писма и Становища, получени в 30-дневния срок за обществен 

достъп до Доклада за ЕО, по време на общественото обсъждане и в срок от 3 

календарни дни след него, са изписани в Справка за проведените консултации с мотиви 

за приемане или не на получените мнения и предложения, която е приложена като 
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Приложение 4 на Доклада за ЕО, а също така и като Приложение 2 на настоящата 

документация.  

След проведените консултации с отговорните институции и обществеността 

докладът за ЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в 

хода на консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не 

касаят нито методиката на оценяване, нито оценката на въздействията, нито изводите и 

заключенията на ЕО. Докладът за ОС не е допълван и променян, тъй като не е 

възникнала такава необходимост.  

Във варианта на ПУРН, който е бил на обществен достъп с доклада за ЕО, в 

резултат от получените писма и становища в хода на консултациите с отговорните 

институции и обществеността са настъпилите промени в Програмата от мерки (ПоМ) 

от проекта на ПУРН, които могат да бъдат обобщени в следните групи основни 

предложения: 

1. Мерки, които отпадат от ПУРН; 

2. Преформулиране на мерки; 

3. Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността 

на мерките или обхвата на прилагане на мярката (РБУ, РЗПРН).  

4. Конкретизиране местата на прилагане на мерките; 

5. Нови мерки за включване в ПУРН. 

 

 В резултат от обществените консултации отпадат следните структурни 

мерки, включени в ПоМ от проекта на ПУРН: 

 По предложение на НС ЕАД клон София за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_MA_18, мярка с код по каталога на мерките в ПУРН (код) 

PRE10-REAC11, уникален код (уникален номер) MA_18_16, "Контролирано 

временно наводняване на селскостопански площи с цел разтоварване на 

наднормените водни количества "  и описание "Прекъсване на лявата дига в 

долния край на РЗПРН (над моста на околовръстен път) и заливане на 

приблизително 1000 дка селскостопанска площ, с цел ретензиране на 

високата вълна" 

 По предложение на НС ЕАД клон Средна Тунджа за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_TU_02 мярка с код PRE53-PRO38-REAC126, уникален номер 

TU_02_33, "Изграждане на земно-насипна дига и комбинация" и описание 

"Локална защита чрез изграждане на земно-насипна дига в комбинация с 

биологично укрепване в участък с дължина 300 м и средна височина 2.5 м. 

Площ на укрепването - 3 дка." 
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 По предложение на МВР и във връзка с предписания на МФ за намаляване 

на стойността на програмата от мерки, отпадат всички мерки с код PRE63-

PRO48-RR26-REAC135 „Изпомпване от залети ниски части“. 

 Във връзка с предписания на МФ за намаляване на стойността на програмата 

от мерки отпадат всички мерки с код PRO14-REAC42 „Прилагане и 

адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и 

съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води. 

 Във връзка с предписания на МФ за намаляване на стойността на програмата 

отпада мярката с код PRE25-REAC26 „Изкупуване на частни терени, които 

са в зони с голям риск от наводнение“.  

 По препоръка на МОСВ отпадат всички мерки с код PRO13-REAC41 

„Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради“ 

 По препоръка на МОСВ и МФ отпада мярка  с код PRO12-REAC40 

„Опазване на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата“ 

 По предложение на ОА Кърджали отпадат 2 мярка с код PRE5-PRO2-

REAC6  „Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в 

заливни тераси на реките“ и уникални кодове AR_01_03 и AR_01_18. 

 Поради установена идентичност с други мерки от ПоМ отпадат следните 

мерки 

PRE50-PRO35-REAC123 MA_07_63 Реконструкция и поддържане на 

       корекциите 

PRE50-PRO35-REAC123 MA_07_95 Реконструкция и поддържане на 

       корекциите 

PRE57-PRO42-REAC130 MA_07_64 Възстановяване на   

       компрометирани диги 

PRE57-PRO42-REAC130 MA_07_88 Възстановяване на   

       компрометирани диги 

 

 Предложено е преформулиране на следните мерки: 

 По предложение на Община Чепеларе за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_MA_09,в регулационните граници на населеното място се 

променя подробното описание на мярка с код „PRE49-PRO34-REAC121” и 

уникален номер MA_09_14 "Изграждане на нови корекции". В описанието на 

мярката се допълва текст "изграждане на защитно съоръжение при полигона 

за кормуване на ПГ СГСТ в гр. Чепеларе". 
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 По предложение на "НС ЕАД клон София"на ред 11за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_MA_18 се променя описанието на мярка с код „PRE47-PRO31-

REAC118”, уникален номер MA_18_06 "Поддържане и подобряване 

състоянието на съществуващи язовири.". В подробното описание на мярката 

ще се промени от „поддържане” на "изграждане на преливник на яз. "Бакър 

дере"". 

 По предложение на Община Кричим на ред 22 и ред.24: за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_MA_11в регулационните граници на гр. Кричим мярката с код 

PRE53-PRO38-REAC126, уникален номер MA_11_16 "Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация" се преформулира мярка с код PRE49-PRO34-

REAC121 "Изграждане на нови корекции" и описание"Изграждане на 

подпорна стена по левия бряг на р. Въча, в северната част на гр. Кричим до 

края на регулацията с обща дължина около 600 м и височина около 6-8 м и в 

южната част на гр. Кричим с обща дължина около 550 м и височина около 8 

м".  

 По предложение на НС ЕАД клон Средна Тунджа на ред 161 за РЗПРН с 

код BG3_APSFR_TU_03 се обединяват следните мерки поради общ бюджет и 

общоразрешително за ползване за ползване на воден обект № 32170484 / 

30.12.2014г. (координати на разрешителното са изпратени още при 

идентифициране на стартирали мерки при започване на ЕО): 

PRE58-PRO43-REAC131TU_03_09 Надграждане на диги 

PRE58-PRO43-REAC131TU_03_12 Надграждане на диги 

PRE58-PRO43-REAC131TU_03_19 Надграждане на диги 

PRE58-PRO43-REAC131TU_03_21 Надграждане на диги 

PRE53-PRO38-REAC126TU_03_22 Изграждане на земно-насипна дига и 

комбинация 

PRE58-PRO43-REAC131 "Надграждане на диги" с описание„Възстановяване 

и надграждане на компрометирани диги - корекция на р. Мочурица от пътя 

Зимница – Чарда срещу течението до с. Деветак, землища на с. Зимница, с. 

Воденичане, с. Палаузово, с. Маленово". 

 „Изграждане на прегради от чували с пясък“, според препоръка на МВР се 

преформулира на „Разработване и изпълнение на областни и общински 

програми за намаляване на риска от бедствия, включително от наводнения“; 

 Планиране и изграждане на защитни и регулиращи съоръжения за 

водозадържане на високи води и наноси – те са извън или в населените места 

– променен код на мярката; 

 Почистване на запълнените с наноси участъци от р. Крумовица в участъка от 

устието на р. Свински дол в землището на с. Едрино до началото на гр. 

Крумовград с цел освобождаване на обеми и осигуряване преминаване на 
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висока вълна - Общо количество баластра около 2 500 м3 – променен код на 

мярката; 

 От PRE17-REAC18 на PRO17-REAC45 се смени каталожният код на мярката 

по предложение на МОСВ. Промяна във формулировката от „Регулиране 

нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване“ на 

„Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения“; 

 „Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни 

тераси на реките“ - Промяна на кода по Каталог от PRE45-PRO29-REAC116 

на PRE5-PRO2; 

 По предложение на ИАГ мярка "Забрана за сечи на естествена дървесна 

растителност по бреговете и островите в реката (галерийните гори по речните 

брегове) " се преформулира по следния начин: 

"Сечите на естествена дървесна растителност по бреговете на реките да се 

извършват с ниска интензивност" 

 

 Променени  са компетентни институции за изпълнение на мерките, 

източници за финансиране, стойността на мерките или обхвата на прилагане на 

мярката на следните мерки: 

По предложение на НС ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора за РЗПРН с 

код BG3_APSFR_MA_03 

 За мярка с код PRE47-PRO31-REAC118, уникален номер MA_03_05 

"Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири" се 

променят "Източници (инструменти) за финансиране" на „общински 

бюджет“, "Компетентна институция/ лице за изпълнението на мярката" - 

община Раднево. 

 За мярка с код PRE58-PRO43-REAC131, уникален номер MA_03_11 

"Надграждане на диги" се променят "Източници (инструменти) за 

финансиране" на „общински бюджет“, "Компетентна институция/ лице за 

изпълнението на мярката" - община Раднево. 

 За мярка с код PRE57-PRO42-REAC130, уникален номер MA_03_18 

"Възстановяване на компрометирани диги" се променят "Източници 

(инструменти) за финансиране" на общински бюджет, "Компетентна 

институция/ лице за изпълнението на мярката" - община Раднево. 

 За мярка с код PRE58-PRO43-REAC131, уникален номер MA_03_71 

"Надграждане на диги" се променят "Източници (инструменти) за 

финансиране" на „общински бюджет“, "Компетентна институция/ лице за 

изпълнението на мярката" - община Гълъбово. Името на язовира се 

променя от „Овчарица” на „Розов кладенец”. 
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 По предложение на „Напоителни системи” ЕАД клон Марица се 

променя компетентната институция за изпълнение на мярката от НС ЕАД 

на МЗХ. 

 По предложение на НС ЕАД клон Средна Тунджа, Сливен за РЗПРН с 

код BG3_APSFR_TU_01 се променя компетентната институция за 

изпълнение и финансиране на мярката от НС ЕАД на Кмета на общината 

и общински бюджет за следните мерки: TU_01_02, TU_01_09, TU_01_12 

и TU_01_14 PRE53-PRO38-REAC126 Изграждане на земно-насипна 

дига и комбинация 

 По предложение на НС ЕАД клон Средна Тунджа, Сливен за РЗПРН с 

код BG3_APSFR_TU_02 и BG3_APSFR_TU_03 се променя 

компетентната институция за изпълнение на мерки TU_02_16, TU_02_20, 

TU_02_21и TU_02_27 PRE53-PRO38-REAC126  - Изграждане на земно-

насипна дига и комбинация; за TU_02_23 и TU_03_16 PRE58-PRO43-

REAC131 Надграждане на диги; за TU_02_28, TU_02_30, TU_02_32, 

TU_02_34, TU_02_35, TU_02_36 и TU_02_39 PRE53-PRO38-REAC126 

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 

 По предложение на Община Хасково за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_MA_02 се променят "Източници (инструменти) за 

финансиране" на "общински бюджет", и "Компетентна институция/ лице 

за изпълнението на мярката" на "кмет на общината" за мерки: PRE16-

REAC17 MA_02_25 -Почистване на речни участъци и дерета за 

осигуряване преминаване на висока вълна; PRE53-PRO38-REAC126 

MA_02_26 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация и PRE58-

PRO43-REAC131 MA_02_27 Надграждане на диги. 

 По становище на Министерството на земеделието и храните за всички 

мерки с код PRE1-RR1-REAC1 "Залесяване на бреговете и заливаемите 

тераси с подходящи дървесни видове" се извършват следните промени: 

- в описанието се добавя текста: "Дейностите да се извършват в горски 

територии - държавна собственост” 

- единичната цена за залесяване става 1000 лв./дка, а количеството се 

намалява в съответствие с предложението на МЗХ и за запазване на 

общата стойност на мярката 

 - Източници (инструменти) за финансиране - държавните предприятия по 

чл.163 от Закона за горите; 

- Компетентна институция/ лице за изпълнението на мярката - МЗХ, 

държавните предприятия по чл.163 от ЗГ 
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Тъй като мярката е с възможно позитивно въздействие и постигат и цели 

на ПУРБ и РДВ, мерките са включени и финансирани в ПоМ на ПУРБ. 

 По предложение на МВР са извършени корекции в следните мерки: 

- PREP58-RR24-REAC115 – премахнати са индикативните 

стойности на разходите за изпълнение на мярката 

- PREP7-REAC54 -  променени са отговорните институции за 

изпълнението на мярката 

- PREP11-REAC58 – коригиран е отговорната институция за 

изпълнение на мярката 

 По предложение на МРРБ са извършени следните корекции: 

- МРРБ е отпаднало като отговорна институция в случаите, когато 

посочените дейности не кореспондират със задълженията и 

отговорностите на министерството 

- ДНСК/РДНСК е отпаднала като отговорна институция в случаите, 

когато посочените дейности не кореспондират със задълженията и 

отговорностите на дирекцията. В определени случаи ДНСК остава като 

отговорна институция при компетентност. 

 По предложение на МЗХ и „Напоителни системи” ЕАД са извършени 

следните корекции: 

- Взети са предвид предложенията и забележките относно 

дейностите по залесяване и отговорните институции, съгласно 

получените становища 

- Преразгледана е собствеността на дигите и възможностите за 

финансиране на дейностите, съгласно становищата на различните 

клонове на дружеството. 

 По предложение на АПИе коригирана Програмата от мерки според 

отговорностите и задълженията на агенцията 

 По предложение на МЗ са взети предвид предложенията и препоръките 

на министерството, като същевременно са отразени и в Доклада за 

екологичната оценка на ПУРН. 

 

 Първите три групи мерки (мерките, които отпадат от ПУРН, преформулираните 

мерки, конкретизиране местата на прилагане на мерките, промяна на отговорните 

институции за изпълнение на мерките, стойността на мерките или обхвата на прилагане 

на мярката - РБУ, РЗПРН), не касаят и не водят до промени на разработените доклади 

за  ЕО и ОС. 

 Конкретизирани и отчасти променени са местата за прилагане на 

следните мерки: 
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 По предложение на Община Кричим се променя обхвата и описанието на 

мерки с индивидуални кодове MA_11_16 и MA_11_20за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_MA_11 както следва: 

 

 

Код на 

мярката 

Първоначално описание / 

обхват 
Променено описание / обхват 

MA_11_16 Изграждане на нова земно-

насипна дига по левия бряг 

на р. Въча в най-северната 

част на гр. Кричим - 

дължина 600 м, височина - 

2м; 6 дка залесяване 

Изграждане на нови защитни стени в регулационните 

граници на гр. Кричим 

MA_11_20 Изграждане на масивен 

ст.бет. парапет по десния 

бряг на р. Въча в най-

южната част на гр. Кричим - 

дължина 80 м, а височината 

на стените - 1 м. 

Изграждане на подпорна стена по десния бряг на р. Въча - 

в южната част на гр. Кричим с обща дължина около 150 м 

и височина около 6 м; надграждане с 2 м и 

укрепваненасъществуващабетоноваподпорнастенаподесни

ябрягнарекаВъчазаучастък с дължина 200 м в северната 

част на гр. Кричим. 

 

Мерките попадат частично в границите на защитена зона по Директива за 

местообитанията „Река Въча – Тракия“ с код BG0000424, както е илюстрирано 

на следващата фигура.  
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В ДОСВ е вече разглеждано въздействието от мярка MA_11_16, което е оценено 

като незначително. Както е видно от фигурата, мярка MA_11_20 засяга много 

ограничена площ от защитената зона. Потенциалното въздействие от нейното 

изпълнение е аналогично на анализираното за мярка MA_11_16 и се оценява 

като незначително, вкл. по отношение на кумулативните ефекти. 

Промяната не води до промяна на изводите и заключенията от ДЕО и ДОСВ. 

 По отношение на петата група: предложените нови мерки за включване в 

ПоМ на ПУРН:  

1. Голяма част от предложените нови мерки се отнасят към така наречените 

„неструктурни“ или „меки“ мерки, които нямат пряко отношение към 

околната среда като цяло, те са без пряко въздействие, но с общ положителен 

ефект или са мерки с директен принос към опазване на околната среда. 

2. Предложените нови структурни мерки включват следните предложения, 

които са извън обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000: 

 По предложение на НС ЕАД Клон Тополница, относно добавяне на разрушени 

от наводненията и невъзстановени участъци от предпазни диги и съоръжения по 

корекциите на реките, за корекцията на река Тополница, намираща с в РЗПРН с 

код BG3_APSFR_MA_15мярка код PRE50-PRO35-REAC123"Реконструкция 

и поддържане на корекциите" за разрушена дясна дига и кюне с дължина 130м 

при с. Юнаците (от км. 7+250 до км 7+380), включително и заустването на 

изпускателя на ГНК „Алеко-Потока"; 

 По предложение на НС ЕАД Клон Тополница, относно добавяне на разрушени 

от наводненията и невъзстановени участъци от предпазни диги и съоръжения по 

корекциите на реките, за корекцията на река Тополница, намираща с в РЗПРН с 

код BG3_APSFR_MA_15 мярка код PRE50-PRO35-REAC123 "Реконструкция 

и поддържане на корекциите" относно необходимостта е отваряне на кюне и 

уширяване на десен бряг непосредствено след моста на AM  „Тракия". 

 По предложение на РД ПБЗН- гр. Пазарджик за РЗПРН с код 

BG3_APSFR_MA_15, в ПоМ на ПУРН се включва мярка за съществуваща 

корекция с код PRE16-REAC17 "Почистване на речни участъци и дерета за 

осигуряване преминаване на висока вълна" и описание "Почистване на 

корекцията на река Елшишка от наноси и растителност в участъка от 

Автомагистрала Тракия до вливането в река Тополница". 

 По предложение на ОА Кърджали на р. Джебелска, участък на с. Тютюнче, 

община Джебел,непосредствено преди РЗПРН BG3_APSFR_AR_03, след 2013 

година е установен нов опасен участък от река Джебелска от землището на град 

Джебел до землището на село Тютюнче. Прилага се нова мярка - PRE53-PRO38-

REAC126 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 
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 По предложение на Община Хасково се включва мярка MA_02_78 за 

поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири - за яз. 

„Тракиец” 

Реконструкцията и поддръжката се очаква да имат краткосрочни, временни и 

локални отрицателни въздействия върху ОС. Въздействията за населението и 

човешкото здраве от своя страна се очаква да бъдат положителни. Мярката за 

почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока 

вълна е с очакван ефект осигуряване на бързо отвеждане на водите, което от 

своя страна се прави с цел минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора 

при наводнения. В този смисъл въздействието от нейното прилагане за 

населението и човешкото здраве е положително. По отношение на околната 

среда трябва да се има предвид, че при самото почистване на речните участъци 

може наред с отстраняване на прорасналите в речното корито дървета и храсти 

да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се размътване на водата, 

смъртност и обезпокояване на животински видове. Негативният ефект от 

последните може да се смекчи при прилагане на адекватни мерки, като 

съобразяване на периодите за извършване на дейностите, избягване  засягането 

на крайречни галерии и др. От друга страна мярката ще има положителен ефект 

поради предотвратяване на потенциални наводнения и негативните им 

последици за околната среда. Мярката за  поддържане и подобряване 

състоянието на съществуващи язовири също цели минимизиране броя на 

засегнатите и подобряване на защитата. В тази връзка въздействието спрямо 

населението се оценява като силно положително, докато въздействието върху 

околната среда се очаква да е временно и локално отрицателно (при извършване 

на дейностите по поддръжка и ремонт), като иначе се предвижда дългосрочен 

положителен ефект от предотвратяване на негативните последствия при 

наводнения в резултат от лошото състояние на язовирите. От реализация на 

мярката за изграждане на земно-насипна дига като цяло се очаква локално 

отрицателно въздействие върху ОС по време на строителството и дългосрочен 

положителен ефект за населението след изграждането. 

Посочените мерки не водят до промяна на изводите и заключенията от ДЕО и не 

касаят ДОСВ, тъй като не попадат в обхвата на защитени зони от мрежата 

Натура 2000. 

3. Предложените нови структурни мерки включват следните предложения, 

които изцяло или частично попадат в обхвата на защитени зони от мрежата 

Натура 2000: 

 По предложение на Община Смолян за РЗПРН с код APSFR_AR_06, се 

включва мярка с код PRE46-PRO30-REAC117 "Реконструкция на язовири" и 

описание "Ремонт и рехабилитация на язовир „Кирянов гьол” /Рибката/ и язовир 

„Лагера". 
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Реализацията на мярката (с уникален код AR_06_41)попада частично в защитена 

зона по Директива за местообитанията „Родопи – Западни“ BG0001030, както е 

илюстрирано на следващата фигура. 

 

Съгласно данни от националното картиране, на предвижданото за изпълнение на 

мярката място не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в 

зоната. Очаква се незначително засягане на потенциални местообитания на 

южен гребенест тритон и ловни местообитания на някои видове прилепи 

(трицветен нощник, голям подковонос), както и на потенциални местообитания 

на видрата. Въздействията се очаква да бъдат краткосрочни, локални (за периода 

на строителството) и без необратим отрицателен ефект за потенциално 

засяганите видове за периода на експлоатация, като степента им се определя 

като незначителна. 

 По предложение на WWF Дунавско - Карпатска програма БългарияМярка  с код 

PRE5-PRO2-REAC6 “Създаване на управляеми полдери и малки буферни 

басейни в заливни тераси на реките”. Описание: Почистване и разширяване на 

съществуващи канали и стари меандри; Реконструкция на мостове и изграждане 

на хидротехнически съоръжения; Изкупуване на частни земи; Осигуряване на 

техническа възможност за заливане на неземеделски земи; Свързване на стари 

ръкави мъртвици и др. площи, чието заливане ще има положителен ефект върху 

биологичното разнообразие. Местоположение: дясна заливна тераса на р. 

Тунджа в землищата на гр. Елхово и с. Изгрев. Основните дейности могат да се 

проведат в имоти, собственост на Община Елхово. Следва да се предвиди и 

възможност от закупуването на около 50-60 дка частни земи. 
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Мярката (с уникален код TU_01_26) попада в защитена зона по Директива за 

местообитанията „Тунджа 2“ с код BG0000195 и е в синхрон с препоръката, 

направена в ДОСВ за защитената зона, а именно: Да се заложи мярка „Създаване 

на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките“, 

посредством която лонгозната гора в резерват „Долна топчия“ и други площи се 

ползват като ретензионна площ. В този смисъл от приложението на мярката се 

очаква положително въздействие. 

 По предложение на WWF Дунавско - Карпатска програма България Мярка с код 

PRE10-REAC11 “Контролирано временно наводняване на селскостопански 

площи с цел разтоварване на наднормените водни количества” Описание: 

Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел 

разтоварване на наднормените водни количества; Осигуряване на техническа 

възможност за заливане на земеделски земи. Местоположение: Обработваеми и 

необработваеми земи в обхвата на бившето „Стралджанско блато" в землищата 

на с. Лозенец, гр. Стралджа; с. Атолово, Община Стралджа; с. Деветинци и с. 

Венец в Община Карнобат.  

Мярката (с уникален код TU_03_39) попада в защитена зона по Директива за 

птиците „Комплекс Стралджа“ с код BG002028. Освен че ще допринесе за 

снижаване на риска от наводнения след мястото на прилагането й, тя е и в 

паралел с предложените от вносителите на документацията за защитената зона 

подходящи режими и мерки за опазване.Мярката ще допринесе за временното 

възстановяване (при високи води) на унищожени в миналото местообитания на 

видове водолюбиви птици, предмет на опазване. Не се очаква да окаже 

значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ. 

Напротив, очакват се повече положителни, отколкото отрицателни въздействия. 

Все пак са възможни временни отрицателни въздействия при прилагането й, в 

случай на съвпадение с размножителния период. Тези въздействия се изразяват 

във временна загуба на гнездови и хранителни биотопи и компрометиране на 

гнезденето на някои индивиди от видовете предмет на опазване. Те ще са в 

рамките на адаптивните способности на индивидите и популациите за реакция и 

адаптация към такива промени в условията на средата. Това може да бъде 

избегнато при наистина контролирано наводняване. 

 По предложение на ОА Кърджали нови мерки за изграждане на земно-насипна 

дига и комбинация: мярка PRE53-PRO38-REAC126 (уникален код 

AR_01_42)Изграждане на земно-насипна дига и комбинация на р. Крумовица в 

района на с. Вранско, община Крумовград на около 150 м след края на РЗПРН 

Арда 01 и мярка PRE53-PRO38-REAC126 (с уникален код 

AR_01_43)Изграждане на земно-насипна дига и комбинация в зоната на устието 

на река Елбасандере при вливането ѝ в река Крумовица. 
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Мерките попадат в защитена зона по Директива за местообитанията „Родопи – 

Източни“ BG0001032 и защитена зона по Директива за птиците „Крумовица“ 

BG0002012. 

 

Видно от фигурата, новите мерки попадат отчасти в обхвата на вече оценени 

мерки от ПоМ. За защитена зона BG0001032„Родопи – Източни“ тези 

въздействия са определени като незначителни, с изключение на засягането на 

потенциални местообитания на ценагрион (Coenagrionornatum), чието 

природозащитно състояние в зоната е определено като „благоприятно“.  

Въздействията от изграждане на земно-насипна дига в случая са свързани най-

вече с временно обезпокояване на животински видове вследствие на строителни 

дейности, престой на хора и машини, шумово замърсяване, повишено човешко 

присъствие. При извършвани в речното корито дейности се причинява 

размътване на водата, което временно влошава нейното качество и съответно 

условията за обитаващите я видове, нарушава се хранителната база. Възможно е 

временно прогонване на индивиди. Не се очаква значителна фрагментация на 

местообитания, нито вероятност от смъртност на индивиди, което да повлияе на 

популациитена видовете в зоната. Потенциалните въздействия се оценяват като 

незначителни. 

От индикативно посоченото местоположение на мярката (дигата) е видно, че 

попада почти изцяло в границите на защитена зона „Крумовица“ за птиците. 

Предвиденото местоположение е в границите на около 21 поземлени имота, 

повечето от които с НТП – ниви/орна земя и по-малка част пасища с храсти и 
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пасища-мери. Местоположението е в моделирания обхвата на заливане при 

сценарий на повторение 20 г. (висока вероятност). 

От сателитни изображения от Гугъл при сравнение с ортофото заснемане 2006-

2007 г. е видно също че коритото на р. Крумовица (имоти с идентификатори 

11106000, 11112000 и 16073000) е променено и реката е „изяла“ площи от 

гореописаните имоти. 

Самостоятелното реализиране на мярката не предполага значителни 

отрицателни въздействия върху видове птици предмет на опазване и техни 

местообитания в ЗЗ. Препоръчително е на принципа на предпазливостта и с цел 

избягване на възможни отрицателни въздействия върху речната екосистема в 

този участък при доказана необходимост от изграждането на дигата тя да бъде 

изградена по черен път преминаващ през имоти с идентификатори 23009000, 

23010000, 23033000, 23011000, 23023000, 23028000, 23034000 – ЕКАТТЕ 12190, 

южно от съществуващ черен път по границата на имоти с идентификатори 

28005000, 28002000 и 23005000 с избягването на засягане на крайречна дървесна 

и храстова растителност (Приложената фигура) 

В комбинация с мерки AR01_023, 028, 029 за р. Елбасандере са възможни по-

значителни комбинирани и кумулативни отрицателни въздействия, свързани 

основно с промяна на характеристиките на местообитанията. 

Комбинацията от посочените мерки предполага преки дългосрочни въздействия 

свързани с ограничаване на флуктуациите в речните легла (до пространствата 

между дигите) и речната динамика на р. Крумовица и р. Елбасандере в този 

участък. По този начин се ограничава и възможността за разливане в речните 

тераси при пълноводие. Това от своя страна може да доведе до проблеми 

свързани със заливане на нови площи надолу по течението (извън моделираните 

в ПУРН) поради стесняване на естественото корито и ускоряване на преноса на 

седименти. 

Необходимо е на етап идеен проект да бъде извършена оценка от специалисти с 

хидроложка и хидротехническа експертиза поради повдигнатите съображения.
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Към настоящата документация е приложена актуализираната програма от мерки 

(ПоМ) след проведените консултации. 

Извършеният анализ на всяка от предложените нови структурни мерки показва, 

че не се очакват значителни въздействия от прилагането им, не се променят 

заключенията от екологичната оценка и оценката за съвместимост и не налагат 

допълнителни промени в Докладите за ЕО и ОС на ПУРН. 

Поради гореописаното не е възникнала необходимост от възлагане допълването 

на Екологичната оценка или продължаване на консултациите по ЕО на проекта на 

ПУРН в Източнобеломорски РБУ и Възложителят внася искане за издаване на 

становище по ЕО по образец съгласно приложение № 5 от Наредбата за ЕО до 

компетентния орган.  

 

Приложения: 

1. Копие на Заповед №РД-03-269/06.12.2016г. на Директора на БДИБР, Протокол и 

присъствен лист от проведеното обществено обсъждане. 

2. Справка за проведените консултации. 

3. Актуализирана програма от мерки (ПоМ) след проведените консултации 

 

 

 

 

 


