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ЦЕЛ 

Основната цел на Екологичната оценка (ЕО) е да допринесе за  
интегриране на въпросите на околната среда в подготовката и 
изпълнението на ПУРН, с което да се осигури по-високо ниво на защита на 
околната среда и устойчиво развитие, увеличаване на участието в процеса на 
вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и 
институции и подпомагане на процеса на вземане на решения  чрез 
поредица от обсъждания и запознаване с плана и неговата оценка. 

Екологичната оценка анализира потенциалните значителни въздействия 
върху околната среда в резултат от прилагането на предвижданията на ПУРН 
и посочва мерките за предотвратяване на отрицателните въздействия върху 
компонентите на околната среда, вкл. върху защитените зони и територии и 
върху здравето на хората. По този начин се редуцират сновните екологични и 
здравни рискове от реализацията на плана, подпомагат се компетентните 
органи при вземането на решение при съгласуване и одобряване на плана.  
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ПРОЦЕДУРА 

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) попада в обхвата на чл. 85, ал.1 
на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на процедура по 
задължителна ЕО. 
 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

В резултат от провеждането на процедурата по ЕО се издава становище от 
компетентния орган (Министърът на околната среда и водите).  
 

НОРМАТИВНА БАЗА 
Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 
Закон за водите (ЗВ); 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (Наредба за ЕО); 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 
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Доклад за екологична оценка (ЕО) на ПУРН 

Обхват на ПУРН в ЧРБУ, Приоритети и цели на ПУРН и мерки за постигането им 

Връзка на ПУРН с други съотносими планове и програми (стратегически документи на 
ЕС, национални стратегии/програми/планове, регионални/секторни стратегии и 
планове) 

Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на ПУРН 

Характеристики на околната среда за територии, които може да бъдат значително 
засегнати 

Съществуващи екологични проблеми 

Цели на опазване на околната среда 

Въздействия върху околната среда на ниво приоритети и цели и на ниво мерки 

Смекчаващи мерки, вкл. мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН и мерки 
за изпълнение при прилагане на ПУРН 

Алтернативни решения  

Мерки за мониторинг и контрол 

Заключение 
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Очаквани въздействия 

На ниво цел на ПУРН  

 От направения анализ на вероятните въздействия върху околната 

среда и човешкото здраве на ниво цел на ПУРН и приоритети и цели за 

управление на риска от наводнения става ясно, че се очаква ПУРН да 

окаже предимно положително въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве. 

На ниво мерки в програмата от мерки (ПоМ)  

 Голяма част от мерките в ПоМ се очаква да имат или директен принос 

към опазване на околната среда или нямат пряко въздействие върху 

околната среда като цяло, но имат общ положителен ефект или 

подпомагат намаляване или избягване на отрицателните въздействия 

върху околната среда, включително защитени зони и територии, както и за 

опазване на елементи на ландшафта. 
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Очаквани въздействия 

 Малка част от мерките предвиждат реализацията на 

структурни/строителни решения или дейности с пряк ефект върху 

околната среда, като се очакват директни отрицателни въздействия 

при изпълнението (реализацията) им предимно върху водните и 

крайбрежните местообитания, и свързаните с тях видове риби, 

земноводни, влечуги, водни и водолюбиви птици и бозайници, като 

тези въздействия са краткосрочна продължителност (само по време 

на строителството/ възстановяването/ почистването), като цяло 

степента на въздействие е незначителна и с ограничен локален 

характер в района на прилагането им.  

 С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните въздействия от осъществяването 

на ПУРН върху отделните компоненти на околната среда са 

включени съответни мерки в доклада за ЕО. 
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Резултати – мерки за включване в ПУРН: 

 

Въздух и климат, Земни недра, Почви, Ландшафт , Културно-историческо 
наследство, Отпадъци, Материални активи 

Не се налагат допълнителни мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН.  

Води  

Повърхностни води - Не се налагат допълнителни мерки за отразяване в 
окончателния вариант на ПУРН 

Подземни Води - На картите за заплаха и риска от наводнения да се отразят 
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, около които има учредени 
санитарно-охранителните зони. 

Биологично разнообразие 

Предвижданията на ПУРН да се съобразят с мерките, посочени в Доклада за оценка 
на степента на въздействие върху защитените зони, който е неразделна част от ДЕО.  
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Резултати – мерки за включване в ПУРН: 

Опасни вещества - да отпаднат следните мерки по отношение на КР: 

„Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни 
разрешителни за големи съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в 
заливаемите зони (Севезо-обекти и такива, подлежащи (действащи въз 
основа) на комплексни разрешителни)“. 

„Разпоредби за преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и 
съответни разрешителни за обектите (основно IPPC и SEVESO обекти)“ 

Население, човешко здраве  

Не се очакват негативни въздействия. Предвидените мерки в плана са с 
положително въздействие в дългосрочен аспект, дават възможност за 
превенция и запазване на здравето и живота на населението при евентуално 
възникване на наводнения.    

Не се налагат мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и 
степента на негативни въздействия, както и за компенсиране на 
неблагоприятните въздействия при прилагане на ПУРН 
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Мерки – за  изпълнение при прилагане на ПУРН: 

Въздух и климат 

Всеки от проектите, свързани със строителни дейности по: почистване и 
поддръжка на речни участъци, язовири и дерета, премахване на незаконни 
постройки, реконструкция или корекция на речни корита, възстановяване и 
надграждане на диги и др. трябва да има разписани мерки за намаляване и 
предотвратяване на негативното въздействие върху качеството на атмосферния 
въздух, и осигуряване на редовен контрол при изпълнението им. 

Води 

Отрицателните въздействия върху компонента повърхностни води ще бъдат 
незначителни при спазване на необходимите законови изисквания по време на 
прилагане на мерките от ПоМ. 

Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от водовземни 
съоръжения при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на 
наводнение и реализиране на програма за мониторинг след наводнения върху 
качеството на водата от евентуално засегнати водовземни съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване, за опазване здравето и живота на населението. 
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Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН: 

Земни недра, Почви, Ландшафт, Материални активи 

Поради очакваните ниски отрицателни степени на въздействия от реализацията на 
ПУРН, не се предвиждат допълнителни мерки за смекчаването им. 

Биологично разнообразие 

Изпълнение на всички мерки, посочени в ДОСВ, който е неразделна част от ЕО. 

Прилагането на мярка: Почистване на речни участъци и дерета:  

да се извършва извън размножителния период на земноводните, влечугите, 
птиците и бозайниците, като най-подходящите периоди са септември-
октомври и февруари-март. 

да се извършва контролирано и с подходяща техника, съобразена с 
особеностите на терена и големината на речното корито с цел запазване на 
хидроморфологичните характеристики на участъка в максимална степен. 
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Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН: 

 Биологично разнообразие (2) 

 Предвидените мерки от ПоМ, попадащи в обхвата на защитени територии, трябва 
да се съобразяват с режимите на опазване в съответните защитени територии. 

 При възстановяване на компрометирани диги и изграждане на регулиращи 
съоръжения за изпускане на води зад дигите да се прилагат подходящи строителни 
практики, като дейностите се ограничат в териториалния обхват на строителната 
площадка с цел предотвратяване на замърсяването и запазване на естественото 
състояние на прилежащите терени/територии. 

 Изпускането на води зад дигите да се осъществява контролирано, с възможност за 
пропускане на част от водите в съседни заливаеми територии за запазване на 
естественото състояние на прилежащите терени/територии. 

 При изпълнение на дейности за защита на речните брегове от ерозия, включващи 
биологично укрепване, да се използват подходящи местни видове храстовидна и 
дървесна растителност,за да се запази особеностите и спецификата на местната 
растителност и предотвратяване на възможност от проникване на чужди и/или 
инвазивни видове растения. 
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Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН: 

 Културно-историческо наследство 

 Преди изпълнението на строителните дейности, свързани с нарушаване целостта 
на земния пласт да се направят консултации със специалисти от съответните музеи, 
които могат да предоставят необходимата информация за археологическите обекти 
на КИН. Тази информация ще послужи при вземането на решения за 
предприемането на допълнителни мерки с цел най-малко последствия за тези 
обекти.  

 Ако при реализацията на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния 
пласт, се открият и неизвестни недвижими структури и движими находки, които 
имат признаци на културни ценности, дейността временно се спира, съгласно чл. 
160 от ЗКН и се прилага разпоредбата на чл. 72 от ЗКН. 

 Отпадъци 

 Управлението на отпадъците при строителни работи по време на реализация на 
някои от мерките на ПУРН е необходимо да бъде ефективно и да се извършва под 
строг контрол, за да се свеждат до рационалния минимум негативните въздействия 
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Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН: 

 Население, човешко здраве 

 При прилагането на ПУРН в Черноморски район не се очакват негативни 
въздействия върху населението и здравето на хората. Предвидените мерки в плана 
са с положително въздействие в дългосрочен аспект, дават възможност за 
превенция и запазване на здравето и живота на населението при евентуално 
възникване на наводнения.  

 Не се налагат мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и степента 
на негативни въздействия, както и за компенсиране на неблагоприятните 
въздействия при прилагане на ПУРН в Черноморски район за басейново 
управление, които да бъдат изпълнявани по време на прилагане на ПУРН.  
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Заключение: 
След екологичния преглед на разработения ПУРН в ЧРБУ  2016-2021 чрез 
анализ и оценка на потенциалните въздействия на неговите приоритети, цели 
и мерки, заключението на екипа от независими експерти  е, че:  

ПУРН в Черноморски РБУ няма да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда и човешкото здраве и ще създаде 
условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото 
здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност за 
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения за 
територията на Черноморски район при спазване на предложените в ЕО 
смекчаващи мерки за отразяване в окончателния ПУРН и за прилагане при 
неговата реализация 

ПУРН като цяло ще има положително въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве и ще допринесе за дългосрочно устойчиво развитие в 
съответствие с действащите в страната норми за качество на околната среда 
и предотвратяване на риска за човешкото здраве.  
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ДОСВ на ПУРН 

Анотация на плана 

Описание на други планове и проекти, които в съчетание с ПУРН биха могли да 
окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони или техните елементи 

Защитени зони в обхвата на ЧРБУ 

Защитени зони в обхвата на РЗПРН 

Оценка на въздействията върху защитените зони 

Потенциални комбинирани и кумулативни въздействия от прилагането на ПУРН 

Смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 
неблагоприятните въздействия от ПУРН върху защитените зони  

Алтернативни решения 

Остатъчно въздействие 

Компенсиращи мерки 

Трансгранични въздействия 

Заключение 
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Резултати – общи смекчаващи мерки: 
 Навсякъде, където е възможно, структурните мерки да се реализират извън 

границите на защитените зони. 
 За всички структурни мерки, свързани с интервенции върху: 

 речни течения и водни обекти или интервенции в съседство с тях 
(залесяване, отводняване и т.н.), които попадат на територията на 
защитени зони за местообитанията  или 

 интервенции във водосбора на речни течения, преминаващи през 
защитени зони за местообитанията и има вероятност да повлияят 
индиректно участъците от речните течения в границите на защитените 
зони, 

при изготвяне на план за прилагане на мерките и конкретни проекти и ИП да се 
взема предвид информацията за разпространение на природни местообитания и 
местообитания на видове от Директива 92/43/ЕС в резултат от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на проект Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, както 
и да се преценява необходимостта от допълнителни теренни проучвания при 
недостатъчно данни. 

 Мерките с висок приоритет, свързани с осигуряване на по-висока проводимост и с 
оценена в настоящия ДОСВ вероятност за значително въздействие върху защитени 
зони, да бъдат осъществявани еднократно в периода на действие на ПУРН (т.е. 
веднъж на 6 години). 
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Резултати – общи смекчаващи мерки: 
 
 За структурни мерки, попадащи: в обхвата на т.10, буква ж) „строителство на 

вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу 
наводнения“ и буква м)  „крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни 
съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на 
диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и 
реконструкция на тези съоръжения“ от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 
на ЗООС и в границите на защитени зони или в непосредствена близост до тях да се 
извършва оценка за степента на въздействие по реда на чл. 2 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимост. 

 За всички структурни мерки, на етап изготвяне на план за прилагане на мерките от 
ПоМ, при подготовката на проекти и ИП, последните да бъдат подлагани на оценка 
за степента на въздействие с предмета и целите на защитени зони, които се очаква 
да бъдат повлияни. 
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Резултати – общи смекчаващи мерки: 
 
На етапа на прилагане на програмата от мерки да се анализира и оцени възможността 

за заместване на инженерно-технически структурни мерки, които като цяло са в 
противоречие с целите на защитените зони и с доказано негативно въздействие 
върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване с 
по-щадящи мерки от националния каталог от мерки като например: 

  
 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 

речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи 
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Резултати – общи смекчаващи мерки: 
 Да се анализира и оцени възможността за увеличаване/мултиплициране на 

предвидените за някои мерки за РЗПРН попадащи в защитени зони, за които е 
установена синергия с други стратегически документи, приоритети и политики, 
като: 
 Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екол. състояние 

на селско-стопанските площи; 
 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове; 
 Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ и 

ЗЗ от НЕМ Натура 2000; 
 Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони 

(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.); 
 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите 

в реката (галерийните гори по речните брегове) 
 Структурните мерки приоритетно да бъдат насочвани за защита на човешкото 

здраве и сигурност, собственост, ресурси предимно около урбанизирани 
територии 

 Опазване и, където е възможно, възстановяване на влажни зони и крайречни 
гори с оглед ролята им на ретензионни обеми 
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Резултати – специфични мерки: 
За смекчаване на въздействията от идентифицираните структурни мерки върху 

природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, се дават 
следните препоръки:  

 Да се изготвят подробни проекти за реализация на мерките, като се идентифицира 
тяхното местоположение спрямо границите на разпространение на природните 
местообитания, опазвани в защитени зони, които се очаква да бъдат засегнати;  

 На етап предпроектни проучвания или при съгласувателни процедури на ниво 
проект, за структурните мерки с висок приоритет, за които в настоящия ДОСВ е 
идентифицирана вероятност от значително засягане на природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, да бъдат 
осъществени теренни проучвания и/или теренна верификация на данните от 
националното картиране за разпространение на природни местообитания и 
видове в подходящи за това сезони. 

 Ако се налага реализация на мерките в границите на ЗЗ съответните подробни 
проекти следва да бъдат одобрени от съответните компетентни органи по 
законоустановените процедури, вкл. процедура за оценка на въздействието върху 
околната среда или оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените 
зони, когато се засягат такива. 
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Резултати – специфични мерки: 
 
За смекчаване на въздействията от идентифицираните структурни мерки върху 

природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, се дават 
следните препоръки:  

 Ако планираните мероприятия засягат територии в непосредствена близост или са 
в границите на местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC 
(от типа: 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 
excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris, 91E0* 
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 
планинския до алпийския пояс, 3260 Равнинни или планински реки с растителност 
от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion), да не се допуска унищожаването 
на съществуващата естествена растителност по бреговете, особено дървесната.  
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Резултати – специфични мерки: 
 
За смекчаване на въздействията от идентифицираните структурни мерки върху 

природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, се дават 
следните препоръки: 
 Навсякъде, където е възможно, при осигуряването на скатовете за задържане 

да се прилагат екологощадящи алтернативи, като използване на биологичен 
материал от местни/типични видове. 

 Преустройството или изграждането на дренажни съоръжения да се планира 
при възможност за реализация извън границите на защитените зони, в 
урбанизираните територии на населените места. 

 При експлоатацията на регулиращи съоръжения за изпускане на води зад 
дигите контролираното изпускане на водите да се извършва по начин и на 
места, които не увреждат природни местообитания и местообитания на 
видове, предмет на опазване в защитените зони. 
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Резултати – специфични мерки: 
 
За смекчаване на въздействията от идентифицираните структурни мерки върху 

природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, се дават 
следните препоръки: 

 
 Мониторингът на екологичното състояние на водите да се извършва съгласно 

изискванията на РДВ/ЕС (мониторинг на биологичните елементи за качество – 
веднъж на 3 години). Отговорна институция - ИАОС и регионалните 
лаборатории. При необходимост, следва да бъдат определени допълнителни 
пунктове за проучвателен и оперативен мониторинг. Мониторингът върху 
биологичното разнообразие би могло да се извършва ежегодно, съгласно 
предложените методики, отговорна институция ИАОС.  

 Мониторингът върху състоянието на местообитанията и видовете в 
съответните защитени зони може да се извършва от БАН, СА, ВУЗ, 
неправителствени организации и др. чрез възлагане на обществени поръчки. 
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Резултати – специфични мерки: 
 
За смекчаване на въздействията от идентифицираните структурни мерки 

върху животинските и растителни видове, предмет на опазване в 
защитените зони се дават следните препоръки: 

 
 При евентуално засягане на защитени зони от бъдещи проекти за изграждане 

на диги, корекции, дренажни съоръжения и др. структурни мерки с потенциал 
за значително въздействие върху опазваните растителни и животински видове, 
проектните предложения да подлежат на отделна процедура за оценка на 
съвместимостта с предмета и целите на защитените зони. 

 

 



Проект на План за управление на риска от наводнения в ЧРБУВ 2016-2021 г. 

Резултати – специфични мерки: 
За смекчаване на въздействията от идентифицираните структурни мерки 

върху животинските и растителни видове, предмет на опазване в 
защитените зони се дават следните препоръки: 

 
 Точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на 

терена, за да се предотврати допълнителното унищожение на растителност и 
нарушаване на прилежащи терени.  

 Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на 
повечето животински видове, който е от април до юни, за да се избегне 
тяхното безпокойство. Подходящо е строителните дейности да започнат рано 
на пролет (февруари - март) или есен (септември – октомври), когато птиците и 
останалите животни не са заели гнездови и размножителни територии. 

 Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност. 
 Да не се допуска изхвърлянето на строителни, битови и хранителни отпадъци. 
 Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните 

машини. 
 Да не се третират с химически вещества тревната покривка, пътищата и реките. 
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Мерки за намаляване на кумулативни въздействия: 
 
В допълнение, с цел минимизиране степента на кумулативните въздействия от 

предвидените в ПУРН мерки с тези от бъдещи проекти/ инвестиционни 
намерения,  се препоръчва: 

 
 Всички проекти / инвестиционни предложения, които не са свързани с 

предотвратяване на риска от наводнения или управление на водите с цел 
поддържането им в добро екологично състояние и могат да окажат 
хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела в обхвата на РБУ, да 
бъдат ограничавани в пространствен и времеви аспект спрямо териториалния 
обхват и период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки с цел недопускане 
на значително кумулативно отрицателно въздействие. 
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Предложени нови мерки за допълване на ПоМ по РЗПРН и защитени зони за отразяване в 
окончателния проект на ПУРН: 

За защитени зони BG0000102 Долината на река Батова и BG0002082 Батова: 
 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 

речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици, за повишаване на водозадържането. 

 Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни 
зони (естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.) Осигуряване 
на водозадържане при преминаване на високи води чрез свързване на  
речното корито с влажни зони по естествен начин или чрез савак(ци) и канали;  
поддържане  на блатата и езерата в добро състояние. 

 Забрана за  нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на 
защитени територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000 

 Поставяне на ограничителни условия към инвестиционни намерения в 
съседни на реката участъци 

 Забрана за планиране и изграждане на съоръжения за пренасочване на 
водното течение, както и такива, които могат да повлияят негативно на водния 
режим на влажните зони на територията на всички защитени територии 

 Допълване на мярка: „Изработване или актуализиране на аварийни планове за 
действие - актуализиране плана за управление на поддържан резерват 
Балтата, предвид вероятността от навлизане на морска вода“ 
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Предложени нови мерки за допълване на ПоМ по РЗПРН и защитени зони за отразяване в 
окончателния проект на ПУРН: 

За защитени зони BG0000102 Долината на река Батова и BG0002082 Батова: 
или 
 Нова мярка: „Изготвяне на интегриран план за управление на двете защитени 

зони, ЗМ „Блатно кокиче“ и ПР „Балтата““, като приропкриващи се територии 
под защита, в които екологосъобразното управление на водите е ключов 
фактор за постигане на природозащитните цели на тези територии. 

 Мярката „Ремонт на участък от дамба с дължина 630 метра, разположен 
източно от буна 206“, не попада в границите на защитени зони и не предполага 
въздействие върху тях. Посоченото местоположение на тази мярка в ПоМ за 
землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Добрич (попадащо в ЗЗ Батова 
BG0002082) не отговаря на действителното – гр. Балчик и е необходима 
корекция в местоположението на мярката в ПоМ. 
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Предложени нови мерки за допълване на ПоМ по РЗПРН и защитени зони за 
отразяване в окончателния проект на ПУРН: 

За защитени зони  BG0000141 Река Камчия и BG0000116 Камчия и BG0000133 
Камчийска и Еменска планина: 

 
 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 

площи 
 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 

речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Структурните мерки приоритетно да бъдат насочвани за защита на човешкото 
здраве и сигурност, собственост, ресурси предимно около урбанизирани 
територии; 

 При възстановяване и преустройство на стари диги да се има предвид тяхното 
изместване, позволявайки възстановяване на естествените тераси на реките и 
съответно възстановяване на естествения речен режим; 

 Опазване и, където е възможно, възстановяване на влажни зони и крайречни 
гори с оглед ролята им на ретензионни обеми 
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Предложени нови мерки за допълване на ПоМ по РЗПРН и защитени зони за 
отразяване в окончателния проект на ПУРН: 

За защитени зони BG0000219 Дервентски възвишения 2 и BG0002066 Западна 
Странджа: 

 
 Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екол. 

състояние на селско-стопанските площи; 
 Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ 

и ЗЗ от НЕМ Натура 2000; 
 Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни 

зони (естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.); 
 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите 

в реката (галерийните гори по речните брегове) 
 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни 

тераси на реките 
 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 

речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи 
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Предложени нови мерки за допълване на ПоМ по РЗПРН и защитени зони за 
отразяване в окончателния проект на ПУРН: 

За защитена зона BG0000198 Средецка река: 
 

 Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екол. 
състояние на селско-стопанските площи; 

 Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ 
и ЗЗ от НЕМ Натура 2000; 

 Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни 
зони (естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.); 

 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите 
в реката (галерийните гори по речните брегове) 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в  заливни 
тераси на реките 

 Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на 
речното корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в 
заливаемите крайречни ивици за повишаване на водозадържането; 

 Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи 
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Заключение: 

ПУРН е стратегически документ, който определя рамката за постигане на целта за 
намаляване на неблагоприятното въздействие от наводненията в Черноморски 
район за басейново управление, без да конкретизира проекти /инвестиционни 
предложения за нейното постигане. Сред основните приоритети на ПУРН са 
опазване на човешкото здраве и повишаване защитата на околната среда, част от 
която са и защитените зони. В този смисъл ПУРН е съвместим с целите на тяхното 
опазване. 

Анализът на предвижданите в ПУРН мерки за постигане на тези приоритети сочи, 
че те са допустими спрямо режимите на защитените зони, вкл. защитените 
територии в границите на защитените зони, и няма да нарушат тяхната цялост, 
структура и функции.   

Заключението от направената оценка на степента на въздействие на ПУРН по 
отношение на разглежданите защитени зони на база наличната информация при 
това ниво на детайлност е за липса на значително отрицателно въздействие при 
прилагане на предвидените в ДОСВ мерки за смекчаване на идентифицираните 
потенциални преки и непреки въздействия. 
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Какво предстои? 

 

 Докладът по екологична оценка и приложенията към него, включително 

Докладът по оценка на съвместимост, и проектът на ПУРН 2016-2021 са на 

разположение на заинтересованите страни за обсъждане до 03.11.2016 

включително. 

 Отразяване на постъпилите по време на консултациите становища в Доклада 

по Екологична оценка и подготовка на Справка за начина на отразяване на всички 

постъпили предложения.  

 Внасяне на искане до МОСВ за издаване на становище по Екологична оценка и 

участие във ВЕЕС. 

 ПУРН 2016-2021 подлежи на приемане от Министерски съвет по предложение 

на Министъра на ОСВ (чл.160 от ЗВ). 



 

            

БЛАГОДАРЯ  ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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