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Приложение №26 

Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по 
еколoгична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ 

 

І. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия: 

1. Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да не 
противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със 
заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите 
на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, 
заповедите за обявяването и плановете за управлението им, Закона за горите и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането. 

2. Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от 
предвижданията на ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава 
шеста на ЗООС), както и инвестиционни предложения, планове, програми, и 
проекти в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие да се 
одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с 
положителен диспозитив на компетентния орган по околна среда и при 
съобразяване с условията и мерките в съответния административен акт.  

3. Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 
съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 
20-годишната вълна. 

4. Мерките с висок приоритет, свързани с осигуряване на по-висока проводимост, 
да се осъществяват еднократно в периода на действие на ПУРН (т.е. веднъж на 6 
години), или при необходимост.  

5. Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на речното 
корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на 
висока вълна да се извършват за кратък период извън размножителният сезон на 
животинските видове по Приложения № 1 и № 2 на Закона за биологичното 
разнообразие, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и 
безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.  

 

ІІ. Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН:  
1. Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-

битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при 
констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения.  

2. При условие, че предвидените в плана мерки за защита от наводнения ще се 
прилагат в санитарно-охранителните зони на водоизточници за питейно-битови 
цели или минерални води, същите следва да се съобразяват с режимите на 
ограниченията и забраните в тези зони.  

3. Мерки, които могат да доведат до влошаване на качеството на водите за къпане 
в зоните за къпане (изграждане на инженерни съоръжения и др.) да се 
изпълняват извън сезона за къпане (освен ако не са свързани с конкретно 
възникнали бедствени ситуации).  



4. Общи смекчаващи мерки, които да се прилагат в защитените зони за 
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятни 
въздействия от заложените в ПУРН структурни/строителни мерки: 
4.1.Всички структурни мерки от Програмата от мерки на ПУРН, свързани с 

изграждане на нови диги и корекции, освен при доказана необходимост и 
липса на алтернативни решения, да се реализират извън границите на 
защитените зони и след оценка съгласно мярка I.А.2 от Становището по ЕО. 
Мярката не се отнася за тези структурни мерки, предвиждани в населени 
места и селищни образувания, попадащи в границите на зоните. 

4.2.На етап идеен проект да се консултира с БДЧР възможността за заместване 
на инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е 
идентифициран потенциал за значително засягане на природни 
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони, със следните по-щадящи мерки: 
o 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; 

o Демонтаж на диги и други съоръжения за защита на земеделски и горски 
площи; 

o Други мерки, съгласно Националния каталог. 
4.3.С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие 

всички планове, проекти, програми и инвестиционни предложения, които 
могат да окажат хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни 
тела в обхвата на ЧРБУ и не са свързани с изпълнение на мерки от ПУРН и 
ПУРБ, да бъдат консултирани с БДЧР и съобразени с териториалния обхват 
и период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки, които следва да се 
считат за приоритетни.  

4.4.При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 
замърсяване на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни 
материали от строителната техника.  

4.5.При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи 
дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани 
при възможност извън природни местообитания или местообитания на 
видовете, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони. 

4.6.При възстановяване и преустройство на стари диги да се обсъди и оцени като 
алтернатива тяхното изместване с цел възстановяване на естествените тераси 
на реките и възстановяване на естествения речен режим. 

4.7.Изпълнението на мерки, свързани с отстранявания на затлачвания на речното 
корито и почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване 
на висока вълна да се осъществява само в коритата на реките, без да се 
засягат крайречната и островната растителност. 

4.8.Дейности, свързани с експлоатация на регулиращи съоръжения за изпускане 
на води зад дигите да се изпълняват: 
o чрез регулирано източване с по-малък дебит и по-голяма 

продължителност с цел намаляване на върха на високите води; 
o извън размножителния период на консервационно значимите 

водозависими и крайречни животински видове. 



5. Преди започването на дейностите по проектите за почистване на бреговете на 
реките, свързани със строително-монтажни работи или отнемане на земен пласт, 
залесяване на гола площ във вододайни зони, изграждане на защитен горски 
пояс, залесяване на бреговете и надзаливаемите тераси с дървесни видове, 
изграждане на земно-насипни диги или комбинация на диги и залесяване, 
изграждане на нови канализационни мрежи и нови корекции на речните корита 
да се уведомяват съответните музеи, които могат да предоставят необходимата 
информация за археологическите обекти на културно-историческото наследство.  

6. 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 Закона за културното наследство и се прилага разпоредбата на чл. 72 от 
същия Закон. 

7. За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и 
предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в 
РЗПРН - при актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване 
на големи аварии и докладите за безопасност - при необходимост да се изисква и 
становище от Басейновата дирекция.  

8. В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се взема предвид 
наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с вероятност от 
възникване на голяма авария и да се предвидят конкретни мерки за намаляване 
на евентуалните последици за околната среда и живота и здравето на хората при 
възникване на авария в резултат от наводнения, като в тези случаи да се изисква 
и становище от Басейновата дирекция.  

9. Да се осигури допълнителна информация кои естествени извори и водовземни 
съоръжения на минерални води попадат в границите на заливане при различните 
сценарии на наводнения в РЗПРН съгласно съответните карти. 

 


