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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) 
За 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПУРБ НА 
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

 
 
 

Настоящата документация е изготвена 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.) и отразява  
проведеният обществен достъп и среща за обществено обсъжданe на доклада за 
Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) и 
Програмата от мерки към него (ПоМ) на Източнобеломорски район за басейново 
управление 2016-2021 г. 

На 29.10. 2016 г. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) е 
публикувала Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на 
проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) и Програмата от мерки към 
него (ПоМ) на 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 ПУРБ в ИБР 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.  
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Проектите на документите са публикувани на електронната страница на 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 
http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=596 

След приключване на обществения достъп по консултациите, на 29.11.2016г. от 
10:30 ч. в Информационния център на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  
(БДИБР) се проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), 
Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на 
речните басейни (ПУРБ) на ИБР за периода 2016-2021 година. Общественото 
обсъждане се проведе  на основание чл. 20, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., 
посл. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.) и е част от откритата процедура за провеждане на 
консултации по изготвения ДЕО на проекта на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.). 

На обсъждането бяха поканени всички свързани министерства, областните, 
общинските администрации и регионалните инспекции по околна среда и води 
(РИОСВ) на територията на ИБР, както и всички, които са  заинтересовани от 
управлението на водите в ИБР. Присъстваха експерти от общини Гурково, Велинград, 
Тунджа, Пещера, Брезово и Асеновград, на Областна администрация – Пловдив, на 
РИОСВ – Пловдив, на Регионална дирекция по горите – Пловдив, на „НЕК“ ЕАД, както 
и представители на екологични неправителствени организации, на бизнеса и на 
професионалисти от бранша. На срещата за обществено обсъждане беше попълнен 
присъствен лист, който е неразделна част от настоящия доклад. 

Срещата бе ръководена от Марин Маринов, нач. отдел „ПУВ“, дирекция „ПР“, 
упълномощен за целта със Заповед на Директора на БДИБР №РД-03-258/29.11.2016г..  

Всички присъстващи бяха запознати в резюме с обсъжданите документи.  

По време на срещата представителите на БДИБР запознаха присъстващите с 
проекта на ПУРБ на Източнобеломорски район, 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. БДИБР представи резултати от едногодишното обществено обсъждане на 
проекта на ПУРБ и предстоящите действия до финализирането на документа и 
докладването му пред Европейската комисия. 

Възложителят бе осигурил присъствието на срещата на ръководителя на 
колектива и на независимите експерти от екипа на "ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД – 
изпълнител на Договор № Д-33-7/04.02.2016г. за „Изготвяне на екологична оценка (ЕО) 
и оценка за съвместимост (ОС) на проектите на ПУРБ за Дунавския, Черноморския, 
Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление и 
програмите от мерки“  

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=596
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Инж.Евгения Андреевска – управител на "ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД запозна 
присъстващите с : 

• Етапите на изготвяне на ДЕО и ДОСВ на проекта на ПУРБ и Програмата 
от мерки към него, 

• Целите, съдържанието и  резултатите от извършената ЕО и ОС на проекта 
на ПУРБ и Програмата от мерки към него; 

• Заключенията от извършените ЕО и ОС на проекта на ПУРБ и Програмата 
от мерки към него . 

За протичането на общественото обсъждане беше воден протокол от представител на 
Възложителя. 

Протоколът за срещата е изготвен в срок от 3 дни от датата на срещата и е подписан от 
упълномощеното от Директора на БДИБР лице и от протоколиста, и е одобрен от 
Директора на БДИБР.  

Копия от Заповед за упълномощаване, 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 и по време на 
общественото обсъждане са изразени становища по Екологичната оценка и по 
проекта на ПУРБ за ИЗТОЧНОБЕЛОМОЕСКИ РАЙОН, за които е съставена 
Справка за проведените консултации с мотиви за приемане или не на получените 
мнения и предложения, която е приложена като Приложение към  Доклада за ЕО, а 
също така и като Приложение към на настоящата документация.  

След проведените консултации с отговорните институции и обществеността и на 
базата на в получените писма мнения и становища в хода на консултациите, в 
докладите за ЕО и ОС са отстранени технически и стилистични неточности и са 
разписани пояснителните текстове към съществуващите такива, които са незначителни 
за цялостната ЕО. Те не се отнасят до  методиката на оценяване, оценката на 
въздействията, нито изводите и заключенията на ЕО и ОС и не представляват 
допълнение и промяна на докладите.  

Във варианта на ПУРБ, който е бил на обществен достъп с доклада за ЕО и 
приложенията към него, в резултат от получените писма и становища в хода на 
консултациите с отговорните институции и обществеността са настъпилите промени в 
Програмата от мерки (ПоМ), които могат да бъдат обобщени в следните групи основни 
предложения: 

1. Мерки, които отпадат от ПУРБ;  

2. Преформулиране на мерки; 
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3. Конкретизиране местата на прилагане на мерките; 

4. Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността 
на мерките или обхвата на прилагане на мярката  

5. Нови мерки за включване в ПУРБ; 

Първите четири групи мерки (мерките, които отпадат от ПУРБ, 
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), не касаят и не водят до промени на разработените 
доклади за  ЕО и ОС. 

По отношение на петата група: предложените нови мерки за включване в ПоМ 
към ПУРБ е прието предложението на Сдружение „Балканка“ за включване на 
допълнителна мярка – „ Обезопасяване на открити канали за пренос на води от и до  
ВЕЦ“ , която е общ положителен ефект и директен принос към опазване на околната 
среда и не променя оценката, изводите и заключенията на ЕО и ОС. 

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 ПУРБ.  

Поради гореописаното не е възникнала необходимост от възлагане допълването 
на Екологичната оценка или продължаване на консултациите по ЕО на проекта на 
ПУРБ в Източнобеломорски район на БУ 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 на Директора на БДИБР, Протокол и присъствен лист от 
проведеното обществено обсъждане. 

2. Справка за проведените консултации, постъпилите становища и мотивите за 
приемането и/или не приемането им. 

3. Актуализирана програма от мерки (ПоМ) след проведените консултации 
 
Е.Андреевска 
 
Управител на Еко Логистик А ЕООД 


