
Входящ 
номер Дата Институция Лице, 

длъжност Басейн Водно тяло Предложения

среща за 
консултации с 
обществеността 
за горната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр.Калофер

10.03.
2009г.

Дирекция НП 
“Централен 
Балкан” ПУ 
гр.Калофер

Нанко 
Минков – 
младши 
инспектор 

Тунджа

BG3TU900R060 - р. 
Тунджа от извори 
до гр. Калофер - 

ПБВ

В местност “Паниците” има 
засилваща се туристическа дейност 
– строеж на хотели по поречието на 
реката, свързано с водовземане, 
отпадни води, твърди отпадъци, 

премоствания, незаконни сечи и др., 
които следва да се вземат предвид 
при актуализацията на ПУРБ

среща за 
консултации с 
обществеността 
за горната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Калофер

10.03.
2009г.

Дирекция НП 
“Централен 
Балкан” ПУ 
гр.Калофер

Нанко 
Минков – 
младши 
инспектор 

Тунджа
BG3TU900R057

р.Тъжа от извори до 
ВЕЦ "Тъжа"

 Препоръчва засилен контрол на 
водовземането от ВЕЦ “Тъжа”

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г. БДЗП 

Гиргина 
Даскалова - 
председател 
БДЗП - 
Сливен 

Тунджа

BG3TU700R033 
р. Беленска от 
вливане на 

Боровдолска до 
устие, р. 

Боровдолска, р. 
Блягорница

Забрана за корекции, изземване на 
инертен материал, строеж на МВЕЦ 
и изсичане на естествената речна 
растителност за  река Беленска до 

вливането й в река Тунджа

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г. БДЗП 

Гиргина 
Даскалова - 
председател 
БДЗП - 
Сливен 

Тунджа

BG3TU570R021 
р. Тунджа от 

вливане на река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Симеоновска 

Оводняване на засолени ливади 
между селата Желю войвода и Завой 

от ляв приток на река Тунджа, 
минаващ през село Блатец през 

пролетните месеци

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр.Ямбол

26.03.
2009г. БДЗП 

Гиргина 
Даскалова - 
председател 
БДЗП - 
Сливен 

Тунджа

BG3TU570R021 
р. Тунджа от 

вливане на река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Симеоновска

Залесяване с автохтонна (местна 
растителност) в участък Ханово – 

устие р. Симеоновска

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр.Ямбол

26.03.
2009г. БДЗП 

Гиргина 
Даскалова - 
председател 
БДЗП - 
Сливен 

Тунджа

BG3TU500R016 – р. 
Тунджа от вливане 
на р. Симеоновска 
до гр. Елхово

Забрана за корекции на речното 
корито на р.Тунджа в участъка 

Ханово – Елхово

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г. БДЗП 

Гиргина 
Даскалова - 
председател 
БДЗП - 
Сливен 

Тунджа

BG3TU135R005
р. Тунджа от гр. 
Елхово до вливане 
на р. Мелнишка и р. 

Коруджа

Възстановяване водния режим на 
река Балабана – оводняване на 

територията 

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г. БДЗП 

Гиргина 
Даскалова - 
председател 
БДЗП - 
Сливен 

Тунджа

BG3TU100R002 
р. Тунджа от 

вливане на река 
Мелнишка до 
границата

Отразяване на режимите на 
новообявената ЗМ ”Ждрелото на 

река Тунджа”

Приложение №Т9- 5 
Постъпили предложения за ПМ от проведените обществени обсъждания за басейна на р. Тунджа
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Входящ 
номер Дата Институция Лице, 

длъжност Басейн Водно тяло Предложения

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г.

Институт по 
зоология – БАН

Петър 
Шуролинков -

научен 
сътрудник

Тунджа

BG3TU570R021 
р. Тунджа от 

вливане на река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Симеоновска

Оводняване на крайречни влажни 
зони – влажни ливади на левия бряг 

на река Тунджа под село Окоп 
(северно)

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г.

Институт по 
зоология – БАН

Петър 
Шуролинков -

научен 
сътрудник

Тунджа
BG3TU600R022 - р. 

Мочурица и 
притоци

Възстановяване на част от бившето 
Стралджанско блато – най-голямото 
някогашно блато във вътрешността 

на България

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр.Ямбол

26.03.
2009г.

Областна 
администрация 

Ямбол 

Огнян 
Огнянов - 
главен 
експерт

Тунджа

BG3TU570R021 
р. Тунджа от 

вливане на река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Симеоновска

Да се отдели финансов ресурс за 
финансиране на проекти, свързани с 

укрепване, възстановяване и 
почистване на речните русла, които 
не са на територията на съответната 

община и попадат под 
юрисдикцията на Областен 

управител, който не разполага с 
финансов ресурс за реализиране на 

тези проекти
среща за 

консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г.

Община 
Тополовград 

Радко 
Джонджоров 

– кмет 
Тунджа

BG3TU100R002
р. Тунджа от 

вливане на река 
Мелнишка до 
границата

Вземане на мерки за евентуални 
последици от пресичането на река 
Тунджа от бъдещия петролопровод 

Бургас – Александропулис

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г.

Областна 
администрация – 

Хасково

Стефан 
Марков – 
държавен 
експерт

Тунджа

BG3G000000N014
Порови води в 
Неоген - Ямбол - 

Елхово

Хвостохранилище Устрем – 
отбеляза се на картата, потенциален 
замърсител с отпадъци от рудниците 

– рудник Устрем не работят, 
консервирани са сега

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г.

ОД ”Земеделие” 
Ямбол

Евгения 
Динева - 
директор

Тунджа Общо за басейна на 
река Тунджа

Да се проведат координиращи 
действия между представители на 

БД ИБР Пловдив, МЗХ и РА НСРЗ – 
проверките за спазване на правилата 
на добрите земеделски практики да 
обхващат установените площи на 
подземните водни тела в лошо 

състояние

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г.

Сдружение 
“Институт по 

води и 
земеделие”

инж. 
Александър 
Петров - член 

на УС

Тунджа

BG3TU570R021 
р. Тунджа от 

вливане на река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Симеоновска

Въвеждане на затворен цикъл на 
водопотребление и ревизия на 

качеството на отпадните води във 
връзка с лошия химико-биологичен 
състав на Миролио ЕООД, тъй като 
по разрешително за заустване на 

отпадъчните води те не отговарят на 
категорията на приемника - река 
Тунджа, която е и основен питеен 
източник за жителите на град 

Елхово
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Входящ 
номер Дата Институция Лице, 

длъжност Басейн Водно тяло Предложения

среща за 
консултации с 
обществеността 
за долната част 
на басейна на 
река Тунджа в 
гр. Ямбол

26.03.
2009г.

Сдружение 
“Институт по 

води и 
земеделие”

инж. 
Александър 
Петров - член 

на УС

Тунджа

BG3TU100R004
р. Мелнишка, 

BG3TU100R002
р. Тунджа от 

вливане на река 
Мелнишка до 
границата

Да се актуализира баланса на 
водопотреблението във връзка с 
предстояща интензификация на 
селскостопанското производство 
след създаването на местните 

инициативни групи (МИГ), което 
стартира в близко време и е 

свързано в голяма част с поливното 
земеделие и вероятното построяване 

на язовир при с.Лесово
среща за 

консултации с 
общините от 

басейна на река 
Тунджа в гр. 
Сливен

05.06.
2009г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Тунджа

Тунджа

Забрана за добив на инертни 
материали в реките - чрез 

законодателна промяна, създаване 
на екологична полиция

среща за 
консултации с 
общините от 

басейна на река 
Тунджа в гр. 
Сливен

05.06.
2009г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Тунджа

Тунджа

Премахване на 
нерегламентиранитесметища и 
отпадъци - чрез проекти и 

сдружения на местно ниво от 
общините, от регионалните 
сдружения за управление на 

отпадъците

среща за 
консултации с 
общините от 

басейна на река 
Тунджа в гр. 
Сливен

05.06.
2009г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Тунджа

Тунджа

Прилагане на добри земеделски и 
фермерски практики - чрез 

компенсаторни мерки, комасация, 
Планове за устройство на 

територията, промяна на условията 
в договорите за наем на общинска 
земя, отговорни институции - МЗХ, 
общини, Сдружения на общини, 

земеделци
среща за 

консултации с 
общините от 

басейна на река 
Тунджа в гр. 
Сливен

05.06.
2009г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Тунджа

Тунджа

Създаване на екологична полиция за 
подобряване на контрола - чрез 
повишаване на капацитета, 
лобиране за промяна на 

законодателството, отговорни 
институции - общини, НПО, БД, 

МОСВ
среща за 

консултации с 
общините от 

басейна на река 
Тунджа в гр. 
Сливен

05.06.
2009г.

приоритетни 
мерки за 

общините от 
басейна на река 

Тунджа

Тунджа
Създаване на координационен 
механизъм за включване на ЗС в 
процеса на управление на водите
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