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П Р О Т О К О Л   №14 
от 
 

СРЕЩА  ЗА КОНСУЛТАЦИИ С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА  ЗА  ЗОНИТЕ ПО НАТУРА 
2000 И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ  

(с НПО, ИАОС, РИОСВ, НП) 
Залата на Нов Български университет, гр. Пловдив, 22.04.2009г. 

 
Тема: ”КОИ СА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ В ПУРБ НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ 

РАЙОН, СВЪРЗАНИ СЪС ЗОНИТЕ ПО НАТУРА 2000 И ЗАЩИТЕНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ, ЗА КОИТО ВОДИТЕ СА ВАЖЕН ФАКТОР?” 

 

Първата от планираните допълнителни срещи със заинтересованите 

страни  за  консултация  по проекта на Плана  за управление  на речните  

басейни  в Източнобеломорски  район,  се състоя на 22.04.2009г. в гр. Пловдив,  

в залата  на Нов Български университет.  Участие взеха 21 представители на 

неправителствени организации, ИАОС, РИОСВ, национални паркове, съгласно 

Приложение №1 - Списък с участниците в срещата. 

Срещата бе открита и ръководена от инж. Мария Бабукчиева, началник 

отдел “Планиране и стопанисване” при БД ИБР Пловдив. Тя направи кратко 

въведение към проекта на ПУРБ, като поясни, че Плана е отворен и БД ИБР 

Пловдив се надява на по-голяма активност от страна на заинтересованите 

страни. Последва приветствие на присъстващите от страна на Марин Маринов 

– началник отдел “Мониторинг, прогнози и информационно осигуряване”. 
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В съответствие  с дневния  ред  (Приложение №2) срещата продължи със 

следните презентации:  

• ''Представяне  на проекта на План за управление на речните 

басейни  (ПУРБ) и Програмата от мерки'' - инж. Мария Бабукчиева, 

началник отдел „Планиране и стопанисване” към БД ИБР, която представи 

основните цели, задачи и структурата на Проекто-Плана, с акцент Програмата 

от мерки – основен инструмент на ПУРБ, и графика на предстоящите срещи. 

Тя изрази очакванията на БД ИБР за висока активност от страна на 

участниците в срещата относно мнения, предложения и становища по 

проблемите, свързани с Натура 2000 и защитените територии, които ще бъдат 

интегрирани в окончателния вариант на Плана за управление на речните 

басейни в Източнобеломорски район. 

• “Регистър на зоните за защита на водите и зоните по Натура 

2000” – Васил Узунов, старши експерт в отдел “Планиране и стопанисване” 

към БД ИБР Пловдив. 

След презентациите бяха  дадени следните мнения и зададени следните 

въпроси: 

Антон Станчев – НП ''Централен Балкан'': В ПУРБ трябва да има списък 

на защитени територии и защитени зони, на което Васил Узунов отговори, че 

такива списъци ще бъдат включени в окончателния вариант на Плана. 

Антон Станчев – Какво означава Защитени територии, свързани с води? 

Марин Маринов отговори, че БД ИБР Пловдив не е била включена пряко 

в очертаването на зоните; в тях попадат част от водопади, но не и скали и 

скални образувания. Преди 2-3 години експерти от БД Пловдив направиха 

обход по всички РИОСВ и уточниха тези зони, свързани с водите. При интерес 

от Ваша страна г-н Узунов ще Ви запознае със списъка.  

Димитър Плачийски – БДЗП: Трябва да се включат и защитените 

територии, не само защитени зони. 
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Марин Маринов – Проблемът е, че за зоните няма цифров модел, няма 

как да бъдат отразени като площ. 

Димитър Плачийски отговори, че има цифров модел. 

Владимир Трифонов –РИОСВ Хасково: Колко защитени територии имат 

акватория? Водни площи, обявени със заповед, при нас има само една. 

Борислав Борисов: Всяка една заповед има площ. 

Марин Маринов отговори, че е необходимо да бъдат уточнени граници. 

Той поясни, че е прието компромисно решение - отразяване на защитените 

територии; съпоставка режима на защитените територии с режима на Натура 

2000. 

Младен Ангелов допълни, че в Програмата от мерки не са включени 

мерките за защитените територии и забраните за тях, но ще бъдат включени в 

окончателния вариант на Плана.  

Последва презентацията на Младен Ангелов, старши експерт в отдел 

“Мониторинг, прогнози и информационно осигуряване” към БД ИБР Пловдив, 

на тема “Планирани мерки в Програмата от мерки, свързани със зоните за 

Натура 2000”. 

В допълнение към представените мерки Марин Маринов включи и 

мярката за пречистване на водите, най-вече от индустриални емитери. 

Борислав Борисов: Какво ще кажете за изграждането на вилни селища по 

бреговете на Енчец – язовир Кърджали, и други  такива около Ивайловград? 

Марин Маринов: Изграждането на подобни селища подлежи на ОВОС. 

Борисов репликира, че на язовир Ивайловград тези селища заемат вече над 700 

дка. 

Ивелин Иванов – “Зелени Балкани”: По въпроса за вилните селища, 

мерките предвидени по Натура не влизат ли в противоречие с други закони, 

например залесителните мерки? Това, което сте заложили в Програмата от 

мерки, съгласувано ли  със Закона за бедствия и аварии? 
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Мария Бабукчиева отговори, че и в момента има противоречие и се 

преценява индивидуално за съответната част от реката кое е по-важно – защита 

на екосистемата (ако е защитена зона) или защита на населението от 

наводнения. Трябва да се определи проводимостта на реките; в първия План за 

управление на речните басейни в тази насока са заложени мащабни 

проучвания. Директивата за защита от наводненията още не е транспонирана в 

българското законодателство; тя изисква картиране на заливаемите ивици и в 

проекта на ПУРБ за Източнобеломорски район са заложени такива мерки. 

Марин Маринов: Важно е защита на хората, но също и на  водата и 

екосистемата; има различни интереси, а  ПУРБ трябва да намери баланс между 

тях. 

Александър Александров – еколог с. Челопеч: Аз бях на наводненията 

през 2005г. на язовирната стена на Тополница, на срещите в МОСВ. Никъде не 

се засегна проблема за замърсяването на р.Тополница с тежки метали, при 

с.Поибрене то идва от “Челопеч Майнинг”ЕАД. 

Г-жа Бабукчиева отговори, че днешната среща е фокусирана върху  

зоните по Натура 2000 и ПУРБ, но в плана е отразено. Всички аспекти ще 

бъдат дискутирани на предстоящата среща за горната част на р.Марица в 

гр.Пазарджик на 12.05.09г. 

Антон Станчев – Кой приема ПУРБ, с каква тежест и от какъв характер е 

този План за управление; ако това, което е заложено в него не се изпълнява, 

какво следва? 

Мария Бабукчиева: До декември 2009г. ПУРБ трябва да бъде готов, 

утвърждава се от Министъра на околната среда и водите и ще бъде предложен 

за съгласуване с другите Министерства. Той става задължителен за периода 

2010г.-2015г. В този период се следи за изпълнението на Програмата от мерки 

и се докладва на обществеността и на ЕК какво е направено и какво не. 

Подготвените компакт-дискове, съдържащи пълния вариант на ПУРБ и 
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резюме, ще бъдат изпратени на около 320 на брой институции, имащи 

отношение към водите, за мнения и компетентни становища. В крайния 

вариант на Плана трябва да се посочи за всяка мярка коя институция отговаря 

и как ще се финансира. Мерките по Натура засягат и собствениците на земи, 

имат препоръчителен характер, и затова са допълнителни мерки. Бъдещото 

издаване на разрешителни трябва да се съобрази със заложените мерки; 

възможна е и промяна на вече издадените разрешителни.  

Димитър Димитров – РИОСВ Пловдив: Предвижда ли се премахване на 

корекции, вследствие на преизчисление и актуализация на 

хидроморфологията? На места, според мен, трябва да се направи. Има 

необходимост и от мерки за мрежите от отводнителните канали. 

Мария Бабукчиева – За нас е важно да знаем кои са тези участъци от 

реките, които трябва да пазим за запазване на биологичното разноообразие. 

Младен Ангелов: Имаме предвидени мерки за 2-3 места за Тунджа и 

Марица, за които знаем. 

Борислав Борисов: Има стари хидромелиоративни грешки, които трябва 

да бъдат коригирани. Вкарване на вода в бившите речни корита, това е и по-

добра мярка за защита от наводнения. 

Ивелин Иванов – Ние като НПО Ви подкрепяме при залагането на такива 

мерки. 

След обявената по дневен ред обедна почивка, следобедната сесия на 

срещата продължи с дискусии, относно защитените територии: бе взето 

решение да се изпрати списък със защитените територии за съгласуване с 

РИОСВ. 

След оживена дискусия, относно допълнителите и основни мерки за 

Натура 2000, и след изказаното становище на Борислав Борисов, че обявените 

зони за защита имат стандартни формуляри със конкретни заплахи и мерки за 

зоната, и по предложение на Димитър Плачийски залегналите в Заповедите 
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мерки да се приемат за основни, а тези по режимите на зоните в плановете – за 

допълнителни, както и част от забраните да се направят като препоръки, бе 

взето решение да се вземат предвид мерките от формулярите. 

Димитър Димитров от РИОСВ Пловдив предложи да бъде записано в 

ПУРБ за защитените територии и зоните по Натура 2000 да се спазват 

забраните и ограниченията по заповедите за съответната зона. 

Антон Станчев – НП ”Централен Балкан”: Как се определя “екологичния 

минимум”? Би трябвало в защитените територии това количество трябва да е 

по-голямо! 

Марин Маринов: Няма утвърдена методика и трябва да се определи за 

всеки тип води. Поради това в момента административно е определен със 

Заповед като 10% от средногодишното количество. Ако можете да 

формулирате предложения за конкретни обекти, където това е необходимо, 

може да се запише тв ПУРБ такава мярка.  

В заключение г-жа Бабукчиева изказа задоволство от състоялата се 

среща и проявения интерес, и предложи на участниците да се запознаят по-

подробно с проекта на ПУРБ от предоставените материали (брошури и дискове 

с проекта на ПУРБ) и да изпратят своите коментари и становища на адреса на 

БД ИБР Пловдив. Г-жа Бабукчиева заяви, че БД ИБР е отворена към всяка 

инициатива за допълнителни разговори и срещи. Тя благодари за активното 

участие на присъстващите и поради липса на повече въпроси, закри срещата. 

 

Приложения: 

1. Приложение №1 - Списък с участниците в срещата 

2. Приложение №2 - Дневен ред на срещата 

Изготвил: 
  Ваня Драганова - мл. експерт 
Съгласувал: 
  инж. Мария Бабукчиева - началник отдел “Планиране и стопанисване” 


