Приложение № A9-1
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.АРДА

№

Изведени приоритети

Формулиран проблем

28.11.2006 - гр.Смолян

Обхват

Отразени ли са
Прегледа на
Значимите
проблеми

Мотиви ако отговора е "не"

Мярка за решаване на проблема

ПРИОРИТЕТНИ ПРОБЛЕМИ
недоизградени канализационнтe мрежи и
1 Решаване на проблемите с доизграждане на
канализационнтe мрежи и изграждане нa селищни селищни ПСОВ
ПСОВ с прилагане на добри европейски практики

Арда

да
2 Ерозия на речните корита – обезлесяване и добив 1.ерозия на водосбора и обезлесяване
на инертни материали
2.ерозия на речното корито от добив на
инертни материали

Арда

да
3 Замърсяване на речните корита с битови,
строителни и отпадъци от горско-стопанска
дейност

завърсяване на речните корита с
отпадъци

1.Доизграждане на канализация и изграждане на
ПСОВ за населените места вад 2000еж. 2. Изграждане
на канализации и адекватно пречистване на малки
населени места под 2000еж във ВТ с лошо и много
лошо състояние.

Арда

1. залесяване на водосбра 2.Формиране на
ограничения за добив в определени ВТ.
3.Подобряване на контрола по изземването на
инертни материали.
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

да
4 Изграждане на малки ВЕЦ, водещи до изменение прекомерно застрояване с МВЕЦ
на речното легло

Арда

да

1.нормативно определяне на допустимото застрояване
на реките с МВЕЦ 2.въвеждане на забрани и
ограничения в определении ВТ 3.разработване на
нормативна база за изграждане на рибни проходи
обвързани с вида риби и техните изисквания

1

№

Изведени приоритети

5 Замърсявания на водите
6
Вредно въздействие върху хидроморфологията на
реката и цялостта на екосистемите.
7

Формулиран проблем

проблем с качеството на водите
изменения на хидроморфологията на
реката
наводнения

Обхват

Отразени ли са
Прегледа на
Значимите
проблеми

Арда
Арда

институционални проблеми

Мярка за решаване на проблема

да

мерки срещу точкови и дифузни източници

да

мерки за подобряване на хидроморфологичното
състояние.

да

1.Изграждане на система за ранно предупреждение.
Проект по ФАР 2006. 2.Провеждане на изследвания за
проводимостта на реките и определяне на критичните
участъци и необходими мерки.

Арда

Наводнения
8

Мотиви ако отговора е "не"

Арда

Институционални проблеми

не

има индиректно отношение. Взето е
предвид при проекта на програма от
мерки
Подобряване на координацията между институциите.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
9 Замърсяване на речните корита с битови,
строителни и отпадъци от горско- стопански
дейности

Дифузно замърсяване с отпадъци в
речните корита

Басейн на рАрда - горно
течение до яз.Кърджали
да

10 Лошо качество на питейните води в кв. “Устово”. Лошо качество на питейните води

Арда

11 Липса на информация за територията на
определените зони по Натура -2000.

липса на Информация за зоните по
Натура 2000

Арда

12 Извършване на горско – стопански дейности в
пояси ІІ и ІІІ на СОЗ към водохващанията.

Неопределене СОЗ и забраните в тях

Арда

не

локален проблем

не

зоните са дадени в ПУРБ

не
13 Добив на инертни материали от речното корито в Добив на инертни материали в участъци
за ПБ водоснабдяване
участъци, ползавщи се за ПБ водоснабдяване

повтаря се
1.подмяна на водопроводна мрежа.

определени са в ПУРБ питейните
водни тела

формулиране на забрани за питейните ВТ съгласно
наредбата за СОЗ
формулиране на забрани за определени ВТ

Арда

не

локален проблем. Ще бъде взет
предвид при планиране на
програмите от мерки
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№

Изведени приоритети

14 Нерегламентрано изземване на инертни
материали

Формулиран проблем

Обхват

Нерегламентрано изземване на инертни
материали

Арда

15 Неправилно извършвани дейности по почиставне Неправилно извършвани дейности по
на речните корита
почиставне на речните корита

16 Неизградени на 100% канализации и ПСОВ в
НМ над 2000 ЕЖ

Неизградени канализации и адекватно
пречистване на отпадъчните води в н.м.
под 2000еж

Отразени ли са
Прегледа на
Значимите
проблеми

Мотиви ако отговора е "не"

Мярка за решаване на проблема

не

Проблемът е свързан с
необходимост от подобряване на
контрола. Ще бъде взет предвид при
планиране на програмите от мерки повтаря се

не

Ще бъде взет предвид при
разработване на програмата от
мерки. Проблема е свързан с
необходимост от изследване на
проводимостта на реките, създаване
на хидроложки модели и др. и
набелязване на адекватни мерки за
всеки проблемен участък
повтаря се

да

повтаря се

Арда

Арда

17 Липса на канализациии в малките населени места

повтаря се

Арда

18 Прилагане на добри европейски пактики при
решаване на проблема с битово- фекални
отпадъчни води от малките населени места

повтаря се

Арда

да

да
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№

Изведени приоритети

Формулиран проблем

Обхват

19 Хидроморфологични изменения на речните
корита – изграждане на малки ВЕЦ

изменение на хидроморфологията на
реката от изградени МВЕЦ

Арда

20 Ерозия на речните корита предизвикана от
обезлесяване

ерозия на водосбора

Арда

21 Недобро пречистване на руднични води с цел
изтичане на руднични води с недобро
опазване на повърхностните и подземните води пречистване

22 Липса на информираност на населението и на
НПО работещи по проблемите на екологията на
местно ниво

Недобра информираност на
заинтерисованите страни на местно ниво

Отразени ли са
Прегледа на
Значимите
проблеми

Мярка за решаване на проблема

да

повтаря се

да

повтаря се

да

повтаря се

Арда

Арда

не
23 Влошаване на хабитата в резултат на изградени
многобройни ВЕЦ
24 Замърсяване от рудници- действащи и закрити

Мотиви ако отговора е "не"

повтаря се

Арда

повтаря се

Арда

Препоръката е взета предвид при
разработване на ПУРБ.

да
да

25 Замърсяване на водите на яз. “Ст. Кладенец” от
отп. води на ОЦК и хвостохранилище
“Кърджали”

изтичане на индустриални отп. води

яз.Ст.кладенец от ОЦК
Кърджали и
хвостохранилището

26 Проблеми с наводненията по поречието на р.
Върбица

наводнения

Арда, р.Върбица

27 Замърсяване на трите големи язовира “Ст.
кладенец”, “Кърджали” и “Ивайловград”

дифузно замърсяване на язовирите

яз.Кърджали, яз.Ст. кладенец,
яз.Ивайловград

да

пречистване на отпадъчнине води от ОЦК Кърджали

да

повтаря се

не

локален проблем. Ще бъде взет
предвид при планиране на
програмите от мерки

1. Разработване на проучвателен мониторинг за
обследване източниците на замърсяване.
2.Разработване на програма за почистване на
язовирите и прилижащите им терени.
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№

Изведени приоритети

28 Липса на взаимодействие между институциите

Формулиран проблем

Обхват

липса на взаимодействие между
институциите

Отразени ли са
Прегледа на
Значимите
проблеми

Арда
не

Мотиви ако отговора е "не"

Мярка за решаване на проблема

ще бъде взет предвид при
разработване на програмата от
мерки.

повтаря се

локален проблем. Ще бъде взет
предвид при планиране на
програмите от мерки

1.Засилване на контрола по дейностите в акваторията
на язовирите чрез промяна на законодателството и
ясно определяне на отговорностите по стопанисване и
контрол на дейностите в и около акваториата на
язовирите и обезпечаване финансово и .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ
21 Проблеми свързани с брокониерска дейност при
язовирите

Браконерска дейност по язовирите

Арда

не
22 Проблеми свързани със замърсявания от мандри

Замърсявания от мандри

23 Проблеми свързани с коригирани речни участъци изменения в хидроморфологията от
корекции на реки
24 Липса на информираност на населението
повтаря се
25 Проблеми с нерегламентирани сметища
повтаря се
26 Проблеми от хвостохранилището в района на
изтичане на руднични води с недобро
гр.Златоград
пречистване
27 Липса на информираност на населението
повтаря се
относно съдържанието на тежки метали във
водите на 3-те язовира, за които има разрешение
за риболов

Арда

да

повтаря се

да
не
да

повтаря се

Арда

хвостохранилище Златоград

Осигуряване на подходящо пречистване на води от
хвостохранилище Златоград.

да
относно проблеми с
качеството на водата в
яз.Кърджали, яз.Ст. кладенец,
яз.Ивайлоград

да
28 Проблеми с отпадъчните води от понатонни
заведения в яз. “Кърджали”, както и от
изградените комплекси за отдих и туризъм в
близост до язовира

проблеми с отпадъчни води от
комплекси за отдих и туризъм

повтаря се

яз.Кърджали и я.Студен
кладенец

Изграждане на ПСОВ за туристическите селища
около яз.Кърджали и язСтуден кладенец

да
29 Липса на кадастър за региона

липса на кадастър за региона

Арда
не

30 Масови изсичания на гори

изсичания на гори

Арда
да

проблемът не е свързан пряко със
състоянието на водите
проблемът е свързан с ерозия във
водосбора

залесяване на водосбора
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№

Изведени приоритети

31 Липса на сигнализационна система за ранно
оповестяване на изпускането на води от яз. “Ст.
кладенец” и заплаха за хищните птици в района
на Маджарово

Формулиран проблем

сигнализационна система за ранно
оповестяване от яз.Студен кладенец и
проблеми с хищните птици в района на
Маджарово.

Обхват

Арда

33 Трудности при осъществяване на ефективен
контрол при изземване на инертни материали.

Арда

34 Липса на НПО, работещи по проблемите на
екологията на местно ниво.

липса на НПО работещи по проблемите
на екологията на местно ниво

Мотиви ако отговора е "не"

не

проблемът е локален.
Сигнализационната система е важна
за опазване живота на хората.

да

повтаря се

не

Проблемъте свързан с необходимост
от подобряване на контрола. Ще
бъде взет предвид при планиране на
програмите от мерки
повтаря се

Арда
не

35 Проблеми, свързани с изграждането на малки
ВЕЦ – липса на точна нормативна база и
критерии за издаване на разрешителни
36 Натрупани противоречия между стратегията за
развитие на екотуризъм и тази за изграждане на
малки ВЕЦ

липса на точна нормативна база и
критерии за издаване на разрешителни
за МВЕЦ
противоречия между стратегията за
развитие на екотуризъм и тази за
изграждане на МВЕЦ

Мярка за решаване на проблема

яз.Студен кладенец

непречистени градски отпадъчни води
32 Липса на проектна готовност за ПСОВ и
канализационни мрежи, непознаване и неползване
на алтернативни методи за пречистване на
отпадъчни води от населените места.

липса на ефективен контрол при
изземване на инертни материали

Отразени ли са
Прегледа на
Значимите
проблеми

проблемът не е свързан пряко със
състоянието на водите и ПУРБ

Арда

не

Препорката е взета предвид при
разработване на ПУРБ.

не

проблемът не е свързан пряко със
състоянието на водите. При
изготвяне на проекта на програмата
от мерки и ПУРБ е взт в предвид.

повтаря се

Арда

6

