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Приложение №T7-11
Изисквания при реализация  на ПУРБ за  Източнобеломорски район

1. При изпълнение на мерките, от ПУРБ, представляващи инвестиционни

предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда

на Закона за опазване на околната среда) и оценка на съвместимостта с предмета и

целите на опазване на защитени зони (по реда на Закона за биологичното разнообразие)

да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за

съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с

препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт. ( От ЕО –

А.1)

2. При изпълнение на мерките за инвестиционните предложения, планове,

програми и проекти, залегнали в ПУРБ да се подлагат на оценка за съвместимостта им

с предмета и целите на опазване на защитените зони, на основание чл. 31, ал. 3, т. 1 от

Закона за биологичното разнообразие . (от ЕО –А.1)

3. При проучванията, одобряването и разрешаването на инвестиционните

предложения, имащи отношение към ПУРБ, да бъдатсъобразявани и: . (от ЕО –А.1)

3.1. режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените

територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;

3.2. режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от

Закона за биологичното разнообразие;

3.3. режимите на зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона

за водите;

3.4. изискванията за здравна защита на селищната среда.

4. Дейностите по поддържането на съществуващи в зоните по Натура 2000

корекции, за които има съществени причини да бъдат запазени (защита на селища и

земеделски земи от наводнения), да се осъществява след консултиране с конкретни

експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони. Укрепване на

речните участъци да се извършва извън периодите за размножаване на хидробионтите и

извън участъците за мръстене.
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5. Проекти за залесявания на брегове, на терени срещу ерозия и за питейно

водоснабдяване в съседство или в защитени зони, както и за оводняване на влажни

зони, възстановяване на речни корита и меандри и зарибяването на язовири, да се

изпълняват след консултация с конкретни експерти, в зависимост от предмета на

опазване в съответните зони, с цел определяне на видовия състав.

6. Нанасяне площите, усвоявани от действащи, одобрени или в процес на

съгласуване ВЕЦ, обекти за добив на строителни материали и наносни отложения,

баражи, коригирани участъци, укрепени брегове и др.

7. Местата на  заустването на водите от ПСОВ да бъдат определяни извън важни за

размножаването на хидробионтите участъци от защитените зони и извън зоните на

обитаване на хидробионти включени в Приложение 2 на Директива за хабитатите

92/43/EEC, както и в близост до тях. Да се избягва заустването на ПСОВ в пъстървовата

зона на реките, поради високата чувствителност на пъстървите (Salmo trutta fario,

Oncorhynchus mykiss) към съдържанието на амоняк и намаляването на разтворения

кислородвъв водата.


