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1

Въведение
Предмет на договора

1.1

Предмет на Договор № Д-ЕО-1/15.04.2016 г. е изпълнението на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление
на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление“.
Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са:



Изготвяне на Екологична оценка на проект на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление



Изготвяне на Оценка за съвместимост на проект на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление(При решение на компетентния
орган – МОСВ)



Изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН.

Нормативна рамка за ЕО

1.2

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) попада в обхвата на чл. 85, ал.1 на
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като с ПУРН се очертава рамката за развитие на
инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание
1
чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО , ПУРН подлежи на процедура по задължителна ЕО.

Настоящата ЕО е разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО,2
транспонирана в националното законодателство с Наредбата за условията и реда на
извършване на екологична оценка на планове и програми.
В допълнение, ЕО се съобразява със следните документи:


Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;



Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна;



Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, кодифицирана с Директива
2009/147/ЕО;



Оценка на планове и проекти, съществено засягащи зони от Натура 2000 –
Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за
местообитанията 92/43/EИО;



Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002
г.,разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и
под редакцията на Министерство на околната среда и водите, България;

ЕО се изготвя и в съответствие с изискванията на компетентния орган за процедурата
по ЕО (МОСВ), поставени в писмо № ЕО-21/11.12.2015 г.
1.3

Методически подход за изготвяне на ЕО

В съответствие с член 5(4) от Директива 2001/42/EО е извършен процес на определяне
на обхвата на екологичната оценка. Съответно е разработено и съгласувано със
съответните органи проекто-задание за обхват и съдържание на ЕО. Получените
1

Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г.

2

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои
планове и програми върху околната среда.
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бележки и предложения са включени в актуализираното (окончателно) задание и са
взети предвид при изготвянето на доклада за ЕО.
Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в ПУРН цели
и предвиждания се обобщава в рейтинг матрица, като се използват следните
обозначения:
Таблица 1.1: Рейтинг матрица (матрица на оценките)
+

Очаквано положително въздействие

0/+ Клони към резултат от позитивно въздействие
/

Очаква се незначително или никакво въздействие

0

Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като
положителните и отрицателните въздействия взаимно се компенсират

0/-

Клони към резултат от негативно въздействие

-

Очаквано отрицателно въздействие

=

Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни оценката на
въздействието е невъзможна

В допълнение към тази матрица се извършва качествено описание на възможните
положителни или отрицателни въздействия, които са предизвикани от целите и
предвижданията на ПУРН в ДРБУ, както и предложените смекчаващи мерки. Като част
от ЕО са предложени и мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на
ПУРН.
Неделима част от ЕО е изготвеният Доклад за оценка на степента на въздействие
(ДОСВ) на ПУРН, съгласно изискванията на компетентния орган МОСВ в писмо с Изх.
No ЕО-21/13.06.2016 г.
2
2.1

Обхват на ПУРН в ДРБУ
Географски обхват

ПУРН е изготвен за територията на Дунавски район за басейново управление на водите,
определен съгласно чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав.
На север граничи с Република Румъния, на изток с Черноморския район за басейново
управление, на запад с Република Сърбия и на юг с Източнобеломорски и Западнобеломорски
райони за басейново управление. Дунавски РБУ покрива територия от 47235 км2, което
представлява 42,5 % от територията на Република България и включва водосборните области на
реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и
Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав.
В административно-териториално отношение Дунавски РБУ е разположен на територията на
126 общини в рамките на 18 области: Видин, Монтана, Враца, София, Стара Загора, Сливен,
София (столица), Перник, Ловеч, Добрич, Търговище, Габрово, Велико Търново, Варна,
Шумен, Силистра, Разград, Плевен и Русе.
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Фигура 2.1 Административно-териториален обхват на Дунавски РБУ

В Дунавски РБУ са определени 26 района със значителен потенциален риск от наводнения, (вж.
Фигура 2.2), утвърдени от Министъра на околната среда и водите, както следва:
Река Дунав в България



BG1_APSFR_DU_001 р. Дунав

РЗПРН в поречията западно от р.Огоста



BG1_APSFR_WO_051р.Арчар при гр.Димово

РЗПРН в поречието на р.Огоста



BG1_APSFR_OG_011 р.Огоста при гр.Мизия



BG1_APSFR_OG_012 р.Въртешница при с.Бели извор.



BG1_APSFR_OG_061 р.Берковска при гр.Берковица



BG1_APSFR_OG_013 р.Скът при гр.Бяла Слатина

РЗПРН в поречието на р.Искър



BG1_APSFR_IS_011 р.Искър при гр.Роман



BG1_APSFR_IS_031 р.Бебреш при с.Скравена



BG1_APSFR_IS_041 р.Искър и притоци в Софийското поле



BG1_APSFR_IS_033 р.Искър при гр.Своге

РЗПРН в поречието на р.Вит



BG1_APSFR_VT_011 р.Вит при гр.Плевен

РЗПРН в поречието на р.Осъм
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BG1_APSFR_OS_011 р.Осъм при гр.Летница



BG1_APSFR_OS_021 р.Осъм при гр.Ловеч



BG1_APSFR_OS_031 р.Осъм при гр.Троян



BG1_APSFR_OS_012 р.Ломя при с.Бутово

РЗПРН в поречието на р.Янтра



BG1_APSFR_YN_011 р.Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла



BG1_APSFR_YN_021 р.Росица при с.Ресен



BG1_APSFR_YN_022 Голямата река при р.Стражица



BG1_APSFR_YN_023 р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица



BG1_APSFR_YN_101 р.Дряновска между градовете Плачковци и Трявна



BG1_APSFR_YN_031 р.Янтра при гр.Габрово



BG1_APSFR_YN_041 р.Росица при гр.Севлиево



BG1_APSFR_YN_061 р.Еленска при гр.Елена

РЗПРН в поречието на р.Русенски Лом



BG1_APSFR_RL_011 р.Поповски Лом при гр.Попово



BG1_APSFR_RL_012 р.Долапдере при гр.Цар Калоян, р. Бели Лом при с.Писанец и
с.Нисово, р. Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и р. Русенски Лом при
с.Иваново до землището на с.Божичен



BG1_APSFR_RL_014 р.Русенски Лом от с.Божичен до устието й.
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Фигура 2.2. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Дунавски РБУ
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Към ПУРН е разработена Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения, като
предвидените мерки са насочени основно към определените 26 района със значителен
потенциален риск от наводнения, но следва да се отбележи, че в ПУРН са включени и мерки,
които са приложими за целия Район за басейново управление.

2.2

Времева рамка

Разглежданият период от време, за който се оценяват положителни и отрицателни въздействия,
е предвижданият период от 6 години, за който е разработен ПУРН – 2016-2021 г.

Приоритети и цели на ПУРН и мерки за постигането им

3
3.1

Цел на ПУРН в Дунавски РБУ

Целта на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху
човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност от
наводненията в Дунавски район за басейново управление (РБУ) и по-конкретно – в
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения.
ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки
характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира аспектите на опазване на околната
среда, като осигурява високо ниво на опазването й. В него е включена Програма от мерки,
която се съсредоточава върху предотвратяване, защита, повишаване на подготвеността и
информираността по отношение на наводненията.

3.2

Приоритети и цели за управление на риска от наводнения

Приоритетите и целите при управление на риска от наводнения в Дунавски РБУ са определени
на база дефинираните на национално ниво приоритети и цели, както и с оглед на ПУРН за
международния басейн на река Дунав.
За отделните райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са определени
специфични приоритети и цели, които отразяват идентифицираните потребности на района.
Специфичните цели за РЗПРН на р. Дунав са отбелязани в синьо на Таблица 3.1, а останалите
РЗПРН са изписани срещу съответстващите им полета.

Таблица 3.1. Приоритети и цели за управление на риска от наводнения в ДРБУ
Приоритети

РЗПРН

Цели





1.Опазване на
човешкото здраве


1.1.Минимизиране
броя
на
засегнатите и пострадали хора

при наводнения





р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
р. Скът при гр. Бяла Слатина
(BG1_APSFR_OG_013)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
р. Осъм при гр. Летница
(BG1_APSFR_OS_011)
р. Осъм при гр. Ловеч
(G1_APSFR_OS_021)
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Приоритети

РЗПРН

Цели













1.2.Осигуряване бързо отвеждане
на водите при интензивни 
валежи
и
наводнения
от
урбанизираните територии






1.3.Възстановяване
на

нормалните условия за живот


1.4.Минимизиране
броя
на 
засегнатите обекти от социалната

р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Бяла и гр.
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Голяма Река при гр. Стражица
(BG1_APSFR_YN_022)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
р. Осъм при гр. Ловеч
(G1_APSFR_OS_021)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
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Приоритети

Цели
инфраструктура

РЗПРН







2.1. Подобряване на защитата на
обекти
от
техническата

инфраструктура


р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)

2.2. Подобряване на защитата на
значими стопански и културноисторически обекти



2. По-висока
степен на защита
на критичната
инфраструктура и
бизнеса





2.2.1. Подобряване на защитата 
на значими стопански обекти








р. Арчар при гр. Димово
(BG1_APSFR_WO_051)
р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Вратешница при с. Бели Извор
(BG1_APSFR_OG_012)
р. Скът при гр. Бяла Слатина
(BG1_APSFR_OG_013)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Летница
(BG1_APSFR_OS_011)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Ломя при с. Бутово
(BG1_APSFR_OS_012)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Еленска при гр. Елена
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Приоритети

Цели





2.2.2. Подобряване на защитата
на
значими
културноисторически обекти







3.1.Подобряване на защитата на
канализационните системи



3.Повишаване
защитата на
околната среда






3.2.Подобряване на защитата на

индустриалните обекти (основно
IPPC и SEVESO обекти)




РЗПРН
(BG1_APSFR_YN_061)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Русенски Лом от с. Божичен
до устието при р. Дунав
(BG1_APSFR_RL_014)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
р. Янтра между гр. Бяла и гр.
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Еленска при гр. Елена
(BG1_APSFR_YN_061)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)
р. Арчар при гр. Димово
(BG1_APSFR_WO_051)
р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Вратешница при с. Бели Извор
(BG1_APSFR_OG_012)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Летница
(BG1_APSFR_OS_011)
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Приоритети

РЗПРН

Цели










3.3.Минимизиране на засегнатите

зони за защита на водите,
защитени територии и защитени

зони

р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Ломя при с. Бутово
(BG1_APSFR_OS_012)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Еленска при гр. Елена
(BG1_APSFR_YN_061)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Русенски Лом от с. Божичен
до устието при р. Дунав
(BG1_APSFR_RL_014)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Русенски Лом от с. Божичен
до устието при р. Дунав
(BG1_APSFR_RL_014)

3.4.Подобряване
на
водозадържащата способност на
земеделски, горски и крайречни
територии





4.Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

4.1.Повишаване подготвеността 
на населението за наводнения






р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Скът при гр. Бяла Слатина
(BG1_APSFR_OG_013)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Бяла и гр.
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
р. Голяма Река при гр. Стражица
(BG1_APSFR_YN_022)
р. Янтра между гр. Велико
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Приоритети

5.Подобряване на
административния
капацитет за УРН

РЗПРН
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
 р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
 р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
 р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
 р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
 р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
 р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
 р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
 р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
 р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
 р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
4.2.Подобряване на реакциите на

р. Янтра между гр. Бяла и гр.
населението при наводнения
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
 р. Голяма Река при гр. Стражица
(BG1_APSFR_YN_022)
 р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
 р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
 р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
 р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
5.1.Създаване на съвременна нормативната уредба за устройственото
планиране на териториите и УРН
Цели

5.2.Осигуряване на оперативна информация за УРН
5.3.Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН
5.4.Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия
речен басейн
5.5.Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при
наводнения

В зависимост от наличната информация, приоритетите и целите за всеки РЗПРН са определени
с различна степен на сигурност (ниска, средна или висока).
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Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения

3.3

3.3.1 Мерки на ниво РБУ
Общите мерки за района на басейново управление са следните:



Проверка и поддръжка на инфраструктурата за защита от наводнения



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



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



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Законодателни инициативи за недопускане на строителство в заливаемите зони



Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни водохранилища.
Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни валежи в сравнително
малки водосборни области.



Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на строителството
в границите на наводняемите зони (РЗПРН)



Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради



Актуализиране на наредбите за поддържане и експлоатация на малките язовири с цел
безопасно провеждане на високите вълни породени от поройни наводнения.



Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално,
басейново и местно) от единната спасителна система



Доизграждане и модернизиране на мрежата за метеорологичен и хидрометричен
мониторинг



Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от
наводнения, вкл. в трансграничен район



Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на системата за наблюдение и
прогнозиране на валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл. експлоатацията на
язовирите



Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ или БД)



Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално
опасните водни обекти.



Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на
риска от наводнения на други държави



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"



Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири.



Премахване на опасни, пречещи и/или неефективни язовири



Възстановяване на компрометирани диги
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Осигуряване на скатовете за задържане



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



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)



Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани
материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета



Обучение на земеделците и фермерите за използване на добри земеделски практики при
УРН и развитие на екологосъобразно селско стопанство



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Подготовка на населението за действие при наводнения



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Участие в разработване на оперативни планове за действия при природни бедствия,
аварии в т.ч. и наводнения



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения



Надграждане и поддържане на системи за прогнози за целите на наводненията



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони

3.3.2 Мерки за РЗПРН
Идентифицираните мерки за РЗПРН са както следва:
Необходими мерки за р. Дунав (BG1_APSFR_DU_001)



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



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Надграждане и поддържане на системи за прогнози за целите на наводненията



Проверка и поддръжка на инфраструктурата за защита от наводнения



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Изграждане на нови корекции



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали



Регулиращи съоръжения за изпускане на води зад дигите
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Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р. Дунав (BG1_APSFR_DU_001)



Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на
риска от наводнения на други държави



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения

Необходими мерки за р.Искър при гр.Роман (BG1_APSFR_IS_011)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Необходими мерки за р.Бебреш при с.Скравена (BG1_APSFR_IS_031)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.

Допълнителни мерки за р.Бебреш при с.Скравена (BG1_APSFR_IS_031)



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони



Реконструкция и поддържане на корекциите



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони

Необходими мерки за р.Искър при гр.Своге (BG1_APSFR_IS_033)



Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на оттичането



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Допълнителни мерки за р.Искър при гр.Своге (BG1_APSFR_IS_033)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Реконструкция и поддържане на корекциите



Планиране и изграждане на линейни защитни съоръжения /охранителни канали/



Отстранявания на затлачвания на речното корито
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Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани
материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Подготовка на населението за действие при наводнения



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация и карти за наводненията



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Отстраняване на локални щети по бреговете и диги, защитни съоръжения след
наводнение

Необходими мерки за р.Искър и притоци в Софийското поле (BG1_APSFR_IS_041)



Надграждане на диги



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



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Реконструкция и поддържане на корекциите



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



Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на системата за наблюдение и
прогнозиране на валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл. експлоатацията на
язовирите



Възстановяване на компрометирани диги



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Искър и притоци в Софийското поле (BG1_APSFR_IS_041)



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



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони



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)



Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на строителството
в границите на наводняемите зони (РЗПРН)



Възстановяване на компрометирани диги



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Отстранявания на затлачвания на речното корито
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Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови корекции



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



Рекултивация на участък, засегнат от добива на инертни материали



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от
наводнения, вкл. в трансграничен район



Подготовка на населението за действие при наводнения



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"



Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация и карти за наводненията



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони

Необходими мерки зар.Огоста при гр.Мизия (BG1_APSFR_OG_011)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Извеждане на „научени уроци” и предоставяне на компетентните институции



Оценка на щетите по сгради и инфраструктура

Допълнителни мерки за р.Огоста при гр.Мизия (BG1_APSFR_OG_011)



Обучение на земеделците и фермерите за използане на добри земеделски практики при
УРН и развитие на екологосъобразно селско стопанство



Планиране на защитни и регулиращи съоръжения за водозадържане на високи води и
наноси – те са извън или в населените места



Реконструкция и поддържане на корекциите



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Изработване на публично достъпни карти за опасността от наводнение, с които да бъде
запозната обществеността. Публично оповестяване на годишните доклади за
състоянието на язовирните стени и други ХТС



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Подготовка на населението за действие при наводнения



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Оценка на устойчивостта и годността за ползване на засегнати от наводнения сгради и
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инфраструктура



Документиране на събитията и оценка на щетите от наводненията

Необходими мерки зар.Въртешница при с.Бели извор (BG1_APSFR_OG_012)



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Допълнителни мерки за р.Въртешница при с.Бели извор (BG1_APSFR_OG_012)



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)



Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Поставяне на стационарни или мобилни защитни елементи на прозорци и врати, както и
водонепропускливи преградни конструкции



Реконструкция и поддържане на корекциите



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за р.Скът при гр.Бяла Слатина (BG1_APSFR_OG_013)



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Скът при гр.Бяла Слатина (BG1_APSFR_OG_013)



Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове



Възстановяване на компрометирани диги



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от
наводнения, вкл. в трансграничен район

Необходими мерки зар.Берковска при гр.Берковица (BG1_APSFR_OG_061)



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



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място
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Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите

Допълнителни мерки за р.Берковска при гр.Берковица (BG1_APSFR_OG_061)



Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на строителството
в границите на наводняемите зони (РЗПРН)



Ограничаване уплътняването
урбанизацията.



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони



Планиране и изграждане на линейни защитни съоръжения /охранителни канали/



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Охранителни, отвеждащи канали в границите на населените места и изпомпване на води



Изграждане на нови корекции



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на

Необходими мерки зар.Осъм при гр.Летница (BG1_APSFR_OS_011)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



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.

Необходими мерки зар.Ломя при с.Бутово (BG1_APSFR_OS_012)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна

Необходими мерки зар.Осъм при гр.Ловеч (BG1_APSFR_OS_021)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения

Допълнителни мерки за р.Осъм при гр.Ловеч (BG1_APSFR_OS_021)



Ограничаване уплътняването
урбанизацията.



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на
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Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.

Необходими мерки зар.Осъм при гр.Троян (BG1_APSFR_OS_031)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.

Допълнителни мерки за р.Осъм при гр.Троян (BG1_APSFR_OS_031)



Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради



Реконструкция и поддържане на корекциите



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани
материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.

Необходими мерки зар.Поповски Лом при гр.Попово (BG1_APSFR_RL_011)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р.Поповски Лом при гр.Попово (BG1_APSFR_RL_011)



Реконструкция и поддържане на корекциите



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки зар.
(BG1_APSFR_RL_012)

Долапдере

при

гр.

Цар

Калоян

и

съседните

села



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р. Долапдере при гр. Цар Калоян и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови корекции



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи

Необходими мерки зар.Русенски Лом от с.Божичен до устие (BG1_APSFR_RL_014)
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Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Русенски Лом от с.Божичен до устие (BG1_APSFR_RL_014)



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки зар.Вит при гр.Плевен (BG1_APSFR_VT_011)



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Реконструкция и поддържане на корекциите



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Вит при гр.Плевен (BG1_APSFR_VT_011)



Ограничаване уплътняването
урбанизацията.



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Охранителни, отвеждащи канали в границите на населените места и изпомпване на води



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на

Необходими мерки зар.Арчар при гр.Димово (BG1_APSFR_WO_051)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна

Необходими мерки зар.Янтра между гр. Полски Тръмбеш и Бяла (BG1_APSFR_YN_011)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги



Реконструкция и поддържане на корекциите



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Допълнителни мерки за р.Янтра м/у гр. Полски Тръмбеш и Бяла (BG1_APSFR_YN_011)



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия



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

Необходими мерки зар.Росица при с.Ресен (BG1_APSFR_YN_021)



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р.Росица при с.Ресен (BG1_APSFR_YN_021)



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за Голямата река при р.Стражица (BG1_APSFR_YN_022)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Допълнителни мерки за Голямата река при р.Стражица (BG1_APSFR_YN_022)



Възстановяване на компрометирани диги



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки зар.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Подготовка на населението за действие при наводнения



Изграждане на нови корекции



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия

Допълнителни мерки за р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки зар.Янтра при гр.Габрово (BG1_APSFR_YN_031)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна
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Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Янтра при гр.Габрово (BG1_APSFR_YN_031)



Реконструкция и поддържане на корекциите



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки зар.Росица при гр.Севлиево (BG1_APSFR_YN_041)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Надграждане на диги

Допълнителни мерки за р.Росица при гр.Севлиево (BG1_APSFR_YN_041)



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки зар.Еленска при гр.Елена (BG1_APSFR_YN_061)



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Еленска при гр.Елена (BG1_APSFR_YN_061)



Реконструкция и поддържане на корекциите



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията

Необходими мерки зар.Дряновска между гр. Плачковци и Трявна (BG1_APSFR_YN_101)



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна
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Подготовка на населението за действие при наводнения



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки
(BG1_APSFR_YN_101)

за

р.Дряновска

между

гр.

Плачковци



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Изграждане на нови корекции

и

Трявна

3.3.3 Мерки извън РЗПРН
Мерките за защита от наводнения извън РЗПРН са следните:
Поречие Вит



Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Поречие Дунав



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали



Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет



Изграждане на нови язовири



Възстановяване на компрометирани диги



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване

Поречие Дунавски Добруджански реки



Възстановяване на компрометирани диги



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите

Поречия Западно от р. Огоста



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции

Поречие Искър



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите

Поречие Огоста



Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири



Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите
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Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Обучение за ползване на системата за ранно предупреждение



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Поречие Осъм



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.

Поречие Русенски Лом



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Поречие Янтра



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Изграждане на нови корекции



Възстановяване на компрометирани диги



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация



Реконструкция и поддържане на корекциите



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали

Поречия Ерма и Нишава



Изграждане на нови корекции

Програмата от мерки за РЗПРН на ДРБУ е представена с повече подробности в табличен вид в
раздел 10 от ДЕО, където са оценени и потенциалните въздействия от предвижданите мерки.

4

Връзка на ПУРН с други съотносими планове и програми

Определянето на взаимовръзките между съотносимите стратегически документи и
оценката на ПУРН има следните цели:


установяване на наличието на потенциални взаимодопълващи се елементи или
потенциални различия и ограничения;



установяване на проблеми, които вече са покрити от други политики, планове,
програми или проекти;



преценка на кумулативните ефекти върху основни рецептори за изпълнение на
свързаните планове/програми, за да се потвърди оценката на конкретните
последствия на оценявания план.

Плановете, програмите и стратегиите, които биха могли да взаимодействат с ПУРН в
ДРБУ са разгледани в ДЕО съответно на ниво ЕС, на национално и на
регионално/секторно ниво.
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5

Състояние на околната среда

Състоянието на околната среда е представено за всеки от идентифицираните аспекти
съгласно приетото задание за обхват на екологичната оценка, както следва.
Въздух и климат

5.1

5.1.1 Атмосферен въздух
Анализът на качеството на атмосферния въздух в Дунавския район е направен въз основа на
Годишните доклади за състоянието на околната среда за 2014 г на РИОСВ Враца, Монтана,
Плевен, Русе, Велико Търново, София, Перник и Шумен.
А. За територията в обхвата на РИОСВ – Враца
Територията, контролирана от РИОСВ – Враца, е разделена на следните райони за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух:



Район Враца - обхваща общините Враца и Мездра

Данните от мониторинга за 2013 и 2014 г. показват тенденция за непостигане на изискванията
за броя на превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици ФПЧ10. До
края на 2014 г. не е постигнато предвиденото в програмата на общината съответствие с
нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) за този замърсител.



Район Козлодуй - обхваща общините Козлодуй, Оряхово и Мизия.

При извършените в предходни години имисионни замервания на основните показатели
характеризиращи качеството на атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10/ на
териториите на гр. Козлодуй, гр. Оряхово и гр. Мизия не са установени стойности над пределно
допустимите концентрации съгласно действащата нормативна уредба.
За района не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на замърсителите.



Район Бяла Слатина - обхваща общините Бяла Слатина и Роман.

От основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в района /О3,
СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10, превишения на средноденонощните ПДК са регистрирани по
показателя ФПЧ10, като отчетените минимални наднормени концентрации не се дължат на
промишлени източници, а основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия
сектор



Район Криводол - обхваща общините Криводол, Хайредин и Борован.

В предходни години, при извършени имисионни замервания в района на с. Борован, не са
установени наднормени концентрации по показателите: въглероден оксид, серен диоксид,
азотни оксиди, озон, прах, амоняк и сяроводород.
Б. За територията в обхвата на РИОСВ Монтана
Монтана и Видин са най-големите градове на територията, контролирана от РИОСВ – Монтана,
с най-добре развити инфраструктура, промишленост, численост на населението и съответно
най-много действащи и потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух.
Фините прахови частици са основен замърсител на атмосферния въздух в населените места
поради голямото разнообразие на източници, емитиращи ФПЧ – горивни инсталации,
транспорт, битово отопление и др. През 2014 година са регистрирани превишения по този
показател и в двата стационарни пункта.



Пункт „РИОСВ – Монтана“

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункт „РИОСВ – Монтана” за 2014 г. 1.6 пъти над
СГН. Превишенията имат подчертано сезонен характер – почти всички регистрирани
превишения са през зимния период.
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През 2014 год. не са регистрирани превишения на средночасовата и средногодишната норми за
опазване на човешкото здраве за азотен диоксид в стационарните пунктове на територията на
РИОСВ – Монтана. Не са регистрирани превишения на средночасовата и средногодишната
норми за опазване на човешкото здраве за серен диоксид през 2014 год, съгласно данни от
годишните отчети на РИОСВ. Има регистрирани превишения на целевата средногодишна

норма за полициклични ароматни въглеводороди.


АИС „Видин“

В автоматичната измервателна станция в гр. Видин броят на дните с регистрирани превишения
на нивата на ФПЧ10 е 171, или 47 % от общия брой анализирани проби. Превишенията също са
с подчертано сезонен характер – от октомври до април, което води до извода, че основният
източник на замърсяване на въздуха с е отоплението в битовия и обществения сектор.
Отчетени са завишени стойности на концентрациите на серен диоксид през месеците януари,
февруари и декември.
В. За територията в обхвата на РИОСВ Плевен
Анализът на данните показва, че за 2014 г. нивата на контролираните показатели за КАВ са под
установените норми за опазване на човешкото здраве, с изключение на показател фини прахови
частици до 10 μg/m3 (ФПЧ10), а за АИС – Плевен и показател полициклични ароматни
въглеводороди (ПАВ), във фракция на ФПЧ10.
По отношение допълнителните показатели за КАВ, дългогодишен екологичен проблем е
замърсяването с амоняк на атмосферния въздух в района на гр. Никопол. На българска
територия в региона няма промишлени източници на амоняк. Причината за замърсяването е
трансграничен пренос на въздушни маси с повишена концентрация на амоняк, наблюдаващ се
при неблагоприятни метеорологични условия, с източник химическият завод DONAU CHEM
SRL в гр. Турну Мъгуреле, Румъния.
Г. За територията в обхвата на РИОСВ Русе
И за двете общини – Русе и Силистра продължава неизпълнението на изискванията за до 35
пъти годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10, като основно месеците с
най-голям брой превишения са зимните, когато основен замърсител е битовото отопление на
твърди горива – дърва, въглища и др.
През цялата 2014 г. не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденонощната
норма за опазване на човешкото здраве (СЧН и СДН) за серен диоксид. Не са регистрирани
превишения на пределно допустимите концентрации по отношение на останалите
контролирани атмосферни замърсители.
Д. За територията в обхвата на РИОСВ Велико Търново
През 2014 г в пункта във Велико Търново са регистрирани 64 превишение на ПС на СДН по
отношение на ФПЧ10 при законово допустими 35 на година. По отношение на останалите
контролирани замърсители не са регистрирани превишения на пределно допустимите
концентрации.
Протоколите от измерванията от мобилна станция Русе през 2014 г. сочат, че за показатели
озон, серен диоксид, въглероден оксид и азотен диоксид няма установени превишения на
нормите според Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (ДВ.бр. 58/2010 г.), но са установени
превишения на средночасовата норма по показател ФПЧ10.
Е. За територията в обхвата на РИОСВ София
Регистрирани са превишения по показатели: фини прахови частици, азотен диоксид и озон.
Основен източник на прах са основните пътни артерии, строителството, високите температури,
преобладаващи мъгли през зимния сезон. Неправилното поддържане и хигиенизиране на
основните пътни артерии и на уличната мрежа също оказва значително влияние върху
количеството регистрирана прах.
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За община София КАВ се формира от емисиите на автомобилния транспорт, промишлеността и
битовия сектор. През последните години поради значителното нарастване на интензивността на
автомобилния трафик, задръстванията в пиковите часове са обичайно явление на много райони
в столицата.
По отношение на Софийска област, превишаване на установените норми за КАВ има в община
Пирдоп и община Златица.
Ж. За територията в обхвата на РИОСВ Перник
През 2014 г. са отчетени превишения на нормите за фини прахови частици и в двата пункта в
гр. Перник, като качеството на атмосферния въздух, в останалите общини, попадащи в
териториалния обхват на РИОСВ-Перник се контролира чрез мобилни автоматични станции
/МАС/.
През 2014 г. в Радомир са извършени индикативни измервания на основните показатели на
КАВ. Регистрирани са 13 превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 от 50 мкг/м3.
З. За територията в обхвата на РИОСВ – Шумен
През 2014 г. не са регистрирани превишения на средночасовите норми (СЧН) за показател
серен диоксид и азотен диоксид. Не е регистрирана и концентрация на О3 (озон), превишаваща
краткосрочната целева норма (максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120
мкг/м3), съответно и прага за информиране на населението (средночасова стойност ) 180g/m3.
АИС Шумен е регистрирала 33 превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10.

5.1.2 Климат
Дунавският район се отнася към Умерено континенталната климатична област и съобразно с
физикогеографските особености на терена и произтичащите от това климатични особености се
разделя на 6 климатични района. Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина,
Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина, Предбалкански климатичен район,
Климатичен район на хълмистите и нископланински части в Западна Средна България,
Климатичен район на високите полета на Западна средна България, Планински климатичен
район. В ДЕО е представена подробна характеристика за всеки от районите.
Изменение на климата
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към Българската
академия на науките (БАН) за Република България е установено следното:
От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към затопляне;
през втората половина на ХХ век зимите са по-меки. • 20 от последните 23 години след 1989 г.
са с положителни аномалии на средната годишна температура на въздуха, спрямо
климатичната норма (1961– 1990 г.).

Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е
поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.

Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две
десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.

Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и
тежки наводнения с разрушения и жертви.

Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като:
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм – с
около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение на
регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на случаите
на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и градушки през зимни
месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и
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градушки през април и септември в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период.

Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.

Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва
трайна тенденция към изтъняване.


Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.


Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15
дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне на
климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.

5.2

Води

5.2.1 Повърхностни води
Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав
и е разположен изцяло в Екорегион 12. Включва поречията на всички реки вливащи се в р.
Дунав – на територията на България или извън нея (пресичащи западната ни граница), а
именно: р. Ерма и р.Нишава; реки западно от р.Огоста (Тополовец, Войнишка, Арчар, Скомля,
Лом, Цибрица); р. Огоста; р. Искър; р. Вит;р. Осъм;р. Янтра; р.Русенски Лом с Дунавските
Добруджански реки западно от водосбора на малм-валанжския водоносен хоризонт. Общата
площа на територията, от където събират водите си, е 47230 km2.
На територията на Дунавски регион са определени 256 повърхностни водни тела (ПВТ), от
които 249 ПВТ категория «реки» и 7 категория « езера». Разпределението им по поречия е
показано в следната таблица.
Трябва да се отбележи, че част от водните тела категория реки са силномодифицирани, т.е.
техните характеристики са съществено изменени в резултат на физични промени от човешка
дейност, която се изразява в построени язовири във водосбора им. Поради тази причина
водните тела категория реки, които са силномодифицирани, в следствие на изграден язовир във
водосборната им площ, са приравнени към типологията на езерата. Приравняването им е в
изпълнение на изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. Приравняване е
извършено за част от водните тела - язовири на територията на ДРБУ, по отношение на
типологията, методите за оценка, статистическата обработка и отчитането им в съответното
поречие като езерен тип. При така извършеното определяне от 256 на брой водни тела
категория реки, 25 от тях са приравнени към най-сходната естествена типология на езерата. В
следствие на това приравняване при представяне на категория езера броят им е отчетен като 32,
а за категория реки се разглеждат 224 водни тела.3
От всички 256 водни тела, оценка на екологичното състояние е направено на 208, а за
останалите 51 пункта липсват данни. Резултатите от оценката за екологично състояние на
повърхностните води показва, че 7,4% са в отлично състояние, 36,7% т.е. 94 водни тела са в
добро състояние, 59 ВТ или 24,4% са в умерено екологично състояние и останалите 12,9% са в
лошо и много лошо състояние.
Оценката на химическото състояние на повърхностните водни тела е показала, че от всичките
256 ВТ на Дунавски РБУ 155 са в добро химическо състояние, 6 са в лошо и 95 не са оценени
поради липса на информация.
На територията на Дунавски РБУ са определени 72 зони за защита, в които попадат 119
открити речни водохващания на повърхностни водни от водни тела категория «реки» и 7 бр.от
силно модифицирани водни тела ( язовири). Оценката на водите на 9 бр. язовири, които се
3

Съгласно ПУРБ в ДРБУ 2016-2021 (проект).
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ползват за питейни нужди, отговарят на максималния екологичен потенциал (МЕП) или на
добър екологичен потенциал (ДЕП). Водите на язовирите, които се ползват за напояване са с
умерен екологичен статус/ потенциал.
Съгласно ПОРН Дунавски район за територията на Дунавския речен басейн са установени 744
минали наводнения, регистрирани в 336 населени места.

5.2.2 Подземни води
Територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, обхваща
Дунавската хълмиста равнина и Старопланинска верижна система, които в хидрогеоложки
аспект принадлежат на Мизийския и Балканидния хидрогеоложки регион.
Голямото разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо състояние и
структурно положение, които участват в строежа на Мизийския и Балканидния регион, е
способствувало формирането на различни типове подземни води – порови, карстови и
пукнатинни, напорни и безнапорни.
Въз основа на комплексния анализ от всички фактори и параметри (стратиграфска, геологолитоложка, хидрогеоложка характеристика, взаимодействие с повърхностни води и пр.) в
„Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г“ са
определени 50 броя подземни водни тела.
Оценката на натиска от водовземане показва, че от подземните водни тела са подложени на
значим натиск, като в 25 броя ПВ Тса определени 61 броя участъци, подложени на значим
натиск от водовземане. Всички 50 подземни водни тела са в добро количествено състояние.
Според оценката на химичното състояние 22 подземните водни тела са в лошо състояние, а 28
тела - в добро състояние. При това 32 от тях са оценени като натоварени с дифузни източници
на замърсяване, а седем - са в риск да не постигнат добро състояние само от точкови източници
на замърсяване.
На територията на Дунавския район са установени 28 находища на минерална вода, които са
изключителна държавна собственост, включени в Приложение № 2 на Закона за водите.

5.3

Почви и земеползване

5.3.1 Почви
Съгласно почвеното райониране, разглежданият район попада в Карпатско-дунавска почвена
област, която е изградена от лесо-ливадни-степни тъмни, лесивирани почви, черноземи,
солонци и солончаци. Тази почвена област обхваща обширни площи от Европа лежащи в
басейна на р.Дунав.
Равнинните части на Дунавската равнина са покрити предимно черноземни почви, образувани
върху скална основа от льос, мергели, варовици, наноси и под степна или лесостепна
растителност. Основните подтипове на черноземите са разпространени южно от р. Дунав на
отделни ивици последователно – карбонатни, типични, излужени и оподзолени. От тях найразпространени са излужените и карбонатните черноземи.
В предбалкана и по-високите хълмисти части са разположени сиви и тъмносиви горски почви.
В редица места с варовита скална основа са развити хумусно-карбонатни почви (рендзини), а
по най-стръмните склонове преобладават плитки и недоразвити почви.
В районите край р. Дунав и по долините на реките вливащи се в нея са развити алувиалноливадните почви. Покрай р. Дунав само на отделни места има малки петна от блатни засолени
почви. Това са бедни почви с лоши физични и физико-химични показатели, в следствие на
процеси преовлажняване и глинясване, както и насищане на повърхностните хоризонти със
соли.
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5.3.2 Земеползване
Доминирането на плодородните типове почви (черноземи, алувиално-ливадни, сиви горски) и
преобладаващия равнинен релеф са предпоставка за високия относителен дял на
обработваемите почви. При среден дял на земеделските земи за страната от 44% , замеделските
земи в БДДР са около 65% от общтата площ на района.

5.4

Ландшафт

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, География
на България, 1997 г.), изготвена съгласно класифицирането на природнотериториалните комплекси ландшафтната система на България включва 4 класа
(равнинни, междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти)
и включените в тях 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти.
В разглеждания Дунавски район се срещат ландшафти от класовете равнинни,
котловинни и планински ландшафти.
5.5

Биологично разнообразие

5.5.1 Флора
Според геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997), територията на
Дунавски РБУ попада в Европейската широколистна горска област и Евроазиатската
степна и лесостепна област, като обхваща част от Илирийската провинция и
Долнодунавската провинция.
В изграждането на растителната покривка на Илирийската провинция освен
многобройните европейски и евроазиатски флорни елементи участват и поспецифични, включително балкански и български ендемични флорни елементи.
Долнодунавската провинция се характеризира с остатъчни ксеротермни гори от космат
и виргилиев дъб, цер и отчасти благун. Почти навсякъде в участието на горските
екосистеми участват келявият габър и мъждрянът, а при деградирането на горите са се
формирали храстови ценози с доминиране на драката и смрадликата (Cotinus
coggygria), както и тревни съобщества с преобладаване на садина, белизма, луковична
ливадина и други ксеротермни тревни видове.
Сред консервационно-значимите растителни видове в ДРБУ са Ruscus aculeatus,
Himantoglossum caprinum, Galanthus nivalis, Buxbaumia viridis, Dicranum viride,
Hamatocaulis vernicosus.
5.5.2 Фауна
В зоогеографско отношение Дунавски РБУ включва Дунавския и част от Старопланинския
зоогеографски район. В Дунавския район повечето видове от фауната са евросибирски или
европейски. Континенталният климат обуславя по-голямо разнообразие на земноводните,
докато влечугите са по-бедно представени. В Дунавската равнина се срещат видове, които са
обект на лов, като зайци, фазани, сърни, елени, диви прасета и др.
В Дунавски РБУ попада голяма част от територията на Централен Балкан, където се съхранява
голямо видово богатство от растения и животни, някои от които включени в световната и
българската Червени книги. Тук се намира едно от важните в Европа местообитания на
мечката, вълка, балканската дива коза и белогърбия кълвач.
Редица влажни зони по Дунавското крайбрежие са от значение за птиците и влаголюбивите
представители на фауната. В обхвата на ДРБУ (по данни от Атлас на гнездящите птици в
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България и Доклад до ЕК по чл. 12 от Директивата за птиците4) се срещат 232 вида
гнездящи птици.
5.5.3 Защитени територии
В териториалния обхват на Дунавски РБУ попадат изцяло или частично 346 защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), сред които: 2 национални
парка, 5 природни парка, 8 поддържани резервата, 16 резервата, 205 защитени местности и 110
природни забележителности.

Фигура 5.5.3.1. Защитени територии по ЗЗТ

Част от определените РЗПРН попадат в обхвата на защитени територии, поради което е
наложително предвижданите за тях мерки да се съобразяват с режимите на опазване в
съответните защитени територии.

5.5.4 Защитени зони
В териториалния обхват на Дунавски РБУ попадат изцяло или частично 113 защитени зони по
Директива за природните местообитания и 52 защитени зони по Директива за птиците.

По-детайлна информация за защитените зони, чийто предмет и цели се очаква да бъдат
засегнати от ПУРН в ДРБУ, е представена в изготвения Доклад за оценка на степента
на въздействие (ДОСВ), който е неделима част от настоящата ЕО.
5.6

Културно-историческо наследство

На територията на Басейнова Дирекция Дунавски район са регистрирани 324 културно
- исторически обекта. На територията на ДРБУ има и 4 обекта под закрилата на
ЮНЕСКО - Боянска църква, Тракийска гробница при с. Свещари, Ивановски скални
църкви и природен резерват „Сребърна“.

4

Слой с националното разпространение на видове птици, докладвани към Европейската комисия за
периода 2008-2012г., съгласно изискванията на чл.12 от Директива 2009/147/ЕО - грид 10х10км, ETRS
89, LAEA 5210 (shp) публикуван на: http://natura2000.moew.government.bg/Home/CmsDocument/82
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5.7

Материални активи

Материалните активи имащи отношение към защитата от наводнения са различни
хидротехнически съоръжения, най-важните от които съоръженията за предпазване от
заливане на прилежащите площи ( предпазни диги, вкл. Дунавски и вътрешни
предпазни диги, корекции на речните легла в населени места), .
На територията на Дунавския район за басейново управление има издадени разрешения
за общо 172 ВЕЦ, от които изградени и действащи са 69. Налични са 235 помпени
станции.
По представена в ПУРН информация, в Дунавския район има 346 язовира, от които 50
(14 %) са в пред-аварийно състояние, а други се нуждаят от подобрения, за да отговарят
на стандартите за безопасност.
Значение за контролирането на риска от наводнения имат и канализацинните системи.
На територията на Дунавския район за басейново управление има 133 агломерации с
над 2000 е.ж.
5.8

Отпадъци

В Докалада за екологична оценка е направен анализ на управлението на отпадъците в
Дунавския район въз основа на Годишните доклади за състоянието на околната среда за
2015 г на РИОСВ Враца, Монтана, Плевен, Русе, Велико Търново, София, Перник,
Шумен и Варна.
5.9

Население, човешко здраве

5.9.1 Население
Общият брой на населението в районите, свързани с ПУРН в ДРБУ към настоящия
момент е около 3 950 000 души – около 44 % от населението в страната. От 60 до 95%
в различните области живеят в градовете, само в областите Търговище, Разград и
Силистра градските жители са под 50 %. По гъстота на населението водещо място
заема област София (столица) с 978,36 души/кв.км, следвана от област Варна с 124,4
души/кв.км и Русе с80,51 души/кв.км., 40-43 души/кв.км са областите Добрич,
Търговище и Разград, а с най-ниска плътност на населението са област София с 33,57
души/кв.км, и област Видин само с 30,08 души/кв.км. Раждаемостта като цяло за
повечето области в района е по-ниска от средната за страната, като единствено в София
(столица), Варна, Търговище и Сливен тя е по-висока от средната. Като цяло,
раждаемостта е по-висока в градовете спрямо селата, с изключение на областите Враца,
Плевен, Силистра, Търговище, Разград и Сливен. Тези области се характеризират с
много и добре развити села, в които живеят млади хора. В резултат на естественото и
механичното движение на населението в края на 2015 г. във всички области на страната
населението намалява, което е обща тенденция за развитието на броя на населението в
страната. Изключение правят само три области от Дунавски район – Варна, София и
София (столица). В тези области увеличението на населението се дължи едновременно
на естествен и механичен прираст.
5.9.2 Човешко здраве
Заболеваемостта сред населението в Дунавски район като цяло за повечето области е по-ниска
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от средната за страната както общо, така и по отделни нозологични единици. Сравнението
между отделните области показва, че в областите Русе, Габрово, Плевен, Враца, Велико
Търново, Шумен, София (столица) и Силистра заболеваемостта от злокачествени заболявания е
по-висока от средната за страната. Всички други представени области на територията на
Дунавски басейнов район, имат по-благоприятни показатели за злокачествени заболявания.
Най-ниска заболеваемост от злокачествени заболявания е регистрирана в областите София и
Добрич.

Следва да се има предвид, че в ДРБУ има изградени предприятия с риск от големи
аварии и/или инциденти в ПСВРП/ПСНРП, който е свързан, освен с производствена
грешка, но и с природни бедствия, като наводнения, земетресения и други. Оценката на
риска от наводнения за тези предприятия е взета предвид при определянето на РЗПРН.
В ПУРН са предвидени мерки за изработване на аварийни планове за тези предприятия,
включващи и мерки за защита при наводнения.
Евентуално развитие без прилагането на ПУРН

6

Евентуалното развитие на аспектите на околната среда без прилагане на ПУРН се
определя като „Нулева алтернатива“. Вероятните последствия се разглеждат по
фактори/компоненти по-долу.
6.1

Въздух и климат

По данни от ИАОС, през последните две десетилетия се наблюдава положителна аномалия на
средната годишна температура спрямо климатичната норма на периода 1961-1990.
За периода 1990-2010 г. се наблюдава трайно понижаване на основните замърсители на
въздуха. Атмосферната концентрация на азотен диоксид е намаляла с 53%, на серния диоксид с
65% (основно поради намаляване на емисиите от ТЕЦ вследствие инсталиране на
сероочистващи инсталации), на амоняк с 62%, на неметални летливи органични вещества с
85%. Очаква се тези тенденции да продължат да се запазват, но с по-ниски положителни
стойности.

6.2

Води

6.2.1 Повърхностни води
При неприлагането на ПУРН няма да бъдат предотвратени и/или минимизирани причините за
допускане на наводнения, както и спестени щетите от това.
Без прилагането на предвидените мерки за подобряване на безопасността и експлоатацията на
язовирите в ПУРН 50-те язовира (14 % от 346 язовира в Дунавски регион) в пред-аварийно
състояние5 ще провокират заливане на селища и обработваеми земи и значими щети. Друга
част от малките, селски язовири се нуждаят от подобрения, за да отговарят на стандартите за
безопасност, което без прилагане мерките в ПУРБ не може да се осъществи. Ще продължи
наводненяването на мазетата, късане на диги, нерегламентирано строителство в терасите и пр.

6.2.2 Подземни води
Без прилагането на ПУРН не се очаква съществена промяна на твърде незначителното
под 3 % дяловото участието на подземните води в наводненията. Тъй като покачването
на водното ниво, което причинява наводняване на къщи, мазета, дворове, стопански
сгради, земеделски земи, ще се обуславя основно от природните фактори – валежите,
топенето на ледове и снегове и високите водни стоежи в реките;

5

По представена в ПУРН информация.
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Очаква се регулиране на хидродинамичния режим на подземните води, респективно
намаляване на риска от наводнения в някои райони, вследствие на реализацията на
„Програмата от мерки за изграждане/доизграждане на канализационни системи“ в
„Проект за уяправление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г“, в която се
предвижда изграждане, реконструкция или модернизация на канализационните мрежи
в Смирненски, Вълчедръм, Мизия и други населени места.
6.3

Почви

Без прилагане на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции по отношение на
състоянието почвите.
Няма да бъдат реализирани дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия
вкл. биологично укрепване, което ще запази темповете на ерозия и ще увеличи
вероятността за загуба или увреждане на земеделски земи. Неизграждането на
дренажни системи е възможно да доведе до поява на зони с преовлажнени почви,
заблатяване и засоляване, като тези процеси неминуемо водят до влошаване на
качеството на почвите и загуба на плодородие. Липсата на дейности по възстановяване
на компрометирани диги може да доведе до увреждане или загуба на земеделски земи в
отделни райони.
От друга страна обаче, всички строителни дейности свързани с изграждане на диги и
съоръжения, корекция на речни корита и др., които се извършват върху неувредени
почви, които са част от земеделския или горски фонд, водят до слаби отрицателни
въздействия. Тези въздействия се изразяват най-често в унищожаване на горния почвен
слой, замърсяване, утъпкване и запечатване и без прилагане на ПУРН те няма да бъдат
реализирани.
6.4

Ландшафт

Без прилагането на ПУРН ще се запазят съществуващите тенденции в състоянието на
ландшафта, като цяло и леко ще се влоши тенденцията за някои от ландшафтните
компоненти (почви, води).
6.5

Биологично разнообразие

През последните години в България се забелязва все по-силно желание да се поддържа
и възстановява биоразнообразието, за което свидетелстват много стратегически
документи на национално и европейско равнище.
Предвид предвижданията на ПУРН, неговото неприлагане не се очаква да се отрази
значително на биоразнообразието.
6.6

Културно-историческо наследство

Неизпълнението на ПУРН ще запази съществуващото нивото на заплаха от наводнения
върху паметниците културно-историческо наследство или би могло да се увеличи
заплаха без изпълнението на целта свързана с подобряване на защитата на обектите на
културно-историческо наследство.
6.7

Материални активи

Неприлагането на Плана за управление на риска от наводнения би имало негативно
влияние върху материалните активи, тъй като наводненията често водят до увреждане
или разрушаване на материалните активи. Ако не бъде приложен Плана за управление
на риска от наводнения ще продължи постепенното влошаване на състоянието на
материалните активи поради тяхната амортизация или унищожаване от наводнения и
същевременно няма да бъдат изградени нови материални активи.
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6.8

Отпадъци

Неизпълнението на ПУРН би довело до негативно въздействие на фактора отпадъци
върху компонентите на околната среда – води, почви, въздух и др., тъй като няма да
бъдат изпълнени мерки по премахване на нерегламентирани сметища и складирани
материали в речните легла и дерета и в близост до тях и др.
6.9

Население и човешко здраве

Без прилагане на ПУРН няма да се създадат условия за реализиране на целите,
свързани с превенцията на наводненията в Дунавски РБУ – управление и
предотвратяване на наводненията, защита, подготвеност, ранно предупреждение на
населението, както и подготвеност на същото за реагиране при наводнения.
Няма да се създаде възможност за осигуряване на благоприятни условия за запазване на
здравето и живота на хората при евентуални наводнения, както и минимализиране на
броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура, бързо възстановяване на
нормалните условия за живот на хората, което има изразен положителен ефект върху
физическото и психическо здраве на хората (населението), върху техните социални
дейности и живот.
7
7.1

Характеристики на околната среда за територии, които може да бъдат
значително засегнати
Ландшафти и територии от интерес за Общността

В териториалния обхват на ПУРН попадат изцяло или частично 113 защитени зони по
Директива за местообитанията и 52 защитени зони по Директива за птиците.
По-детайлна информация за защитените зони в обхвата на ПУРН е представена в
раздел 5.5.4 от ДЕО, както и в изготвения Доклад за оценка на степента на въздействие
(ДОСВ), който е неделима част от настоящата ЕО.
7.2

Ландшафти и територии с национален защитен статут

В териториалния обхват на ПУРН попадат изцяло или частично 346 защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), сред които: 2 национални парка, 5
природни парка, 8 поддържани резервата, 16 резервата, 205 защитени местности и 110
природни забележителности.
Повече информация за защитените територии в обхвата на ПУРН е представена в раздел 5.5.3
от ДЕО.

7.3

Зони за защита на води предназначени за питейно – битово
водоснабдяване

Зоните за защита на повърхностите води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, определени съгласно чл.119 ал.1, т. и 2 от Закона за водите, в
Дунавски регион са 72 бр.
Зоните за защита на повърхностните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване в ДРБУ са дадени в Приложение 3.1.1. от ПУРБ 2016-2021 (проект),
съответно илюстрирани в Приложение 1 на ДЕО.
7.3.1 Повърхностни води
Териториите, които могат значително да бъдат засегнати, са попадащите в обхвата на
мерките, предвидени за утвърдените 26 РЗПРН.
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7.3.2 Подземни води
Всички 50 подземни водни тела на територията на Басейнова дирекция Дунавски район са
определени като зони за защита на водите, от които се извлича вода за консумация от човека
със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека,
съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60/ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

7.4

Зони за защита на водите - водни тела, определени като води за
отдих и водни спортове, включително определените зони с води за
къпане

Съгласно проект ПУРБ 2016-2021, на територията на Дунавски РБУ има регистрирано
само един язовир, чиито води се използват за къпане: яз „Пчелина“2 община Разград.
Разположен е в територията на водно тяло с код: ВTBG1RL900R1012 р.Бели Лом след
яз.“Бели Лом до вливане на р.Долапдере при с.Писанец включително и приток
Наковска. В условията на високи води, есетествено е язовирът да не се използва по
предназначение до избистряне на водите.
7.5

Зони за защита на водите, определени за опазване на стопански
ценни видове риби и други водни организми

Зоните защита на водите за опазване на стопански ценни видове риби и други водни
организми (СЦВО) в ДРБУ, определени съгласно Подход за определяне/актуализиране
на зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите и
техните екологични цели, са дадени в Приложение 3.4.1.Б от ПУРБ 2016-2021 (проект)
и съответно представени в графичен вид в Приложение 1 на ДЕО.
7.6

Зони за защита, в които водите са чувствителни към биогенни
елементи, включително уязвими и чувствителни зони

Уязвимите зони обхващат 54% от територията на ПУРН и включват пълния обхват на
територията на 71 общини и частичен обхват на територията на 7 общини до надморска
височина 300 m и на 6 общини до надморска височина 200 m. 18 РЗПРН от
определените в ПУРН попадат в уязвима зона с код BG1 (северна зона).
Зоните в ДРБУ, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, вкл. нитратно
уязвими зони и чувствителни зони (по проект на ПУРБ 2016-2021), са представени в
графичен вид в Приложение 1 от настоящия доклад.

8

Съществуващи екологични проблеми

Основните екологични проблеми и тенденции са разгледани по компоненти както
следва.
8.1

Въздух и климат

Главният екологичен проблем по отношение на качеството на въздуха по данните от
националната мрежа за контрол на КАВ е високото ниво на замърсяване с фини
прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) в повечето от градовете в страната.
По отношение на климата, проблем свързан с настоящата програма е наблюдаваната
тенденция на нарастване на честтотата на неблагоприятните явления като обилни
валежи и валежи с голям интензитет.
8.2

Води
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8.2.1 Повърхностни води
Възможно е възникване на проблеми в процеса на прилагането на мерките за
управление на повърхностния отток поради наложителното сътрудничество с
различните собственици на земята в рамките на водосборната област на дадено ВТ,
сътрудничество със собствениците на язовирите и операторите, за да не се нарушат
техните функции по стопанското им предназначение (водоснабдяване, напояване,
електропроизводство и др. Преразглеждането и преоценката на ретезионната
способност на съществуващите водоеми е свързано с по-дългосрочно планиране на
напояваните площи и оценка на годността на магистралните напоителни канали да
поемат високите води.
8.2.2 Подземни води
Съществуващите екологични проблеми произтичат от обстоятелството, че предимно
първите под повърхността подземните водни тела не са защитени от природни и
антропогенни въздействия, които влияят негативно върху количественото и химичното
им състояние. В редица планове и програми се предвиждат дейности, при чието
прилагане, наред с предвидените в ПУРН, би могло да се очаква подобряване,
евентуално и незначително влошаване, на качеството на подземните води, Само
мерките, предвидени в ПУРН за намаляване на инфилтрацията на замърсени води в
подземните води при наводнения самостоятелно ще повлияят върху екологичното
състояние на подземните води в РЗПРН.
8.3

Почви

Основните екологични проблеми и тенденции по отношение на почвите се изразяват
най-вече с развитие на проблемите свързани с почвено запечатване, ерозия, свлачищни
процеси, локално замърсяване и вкисляване и засоляване.
8.4

Ландшафт

При ландшафта има няколко основни въпроса, като липсата на конкретно
законодателство, замърсяване на компонентите на ландшафта, промяна на видовете
ландшафт, нарушения на ландшафта и визуално-естетично въздействие.
8.5

Биологично разнообразие

Като цяло, усилената урбанизация и презастрояване, интензификацията на транспорта,
замърсяването на вътрешните водни басейни и нови територии с производствени и
битови отпадъци и др. са мощни отрицателни фактори, които влияят на изобилното и
самобитно биологично разнообразие в ДРБУ.
8.6

Културно-историческо наследство

Основните проблеми, свързани с опазването на културното и историческото
наследство, са непълно изяснените режими за опазване, съхранение и управление на
популяризирането на културните ценности; подреждане по приоритет на дейностите,
които са рискови с оглед опазването и съхраняването на недвижимите културни
ценности и действия за обновяване както на самите ценности, така и на средата на
представянето им и др.
8.7

Материални активи

Като проблемни могат да се определят остарелите хидротехнически съоръжения,
неукрепените брегове, разрушената инфраструктура около водните обекти. Други
материални активи, които оказват влияние върху водните обекти и се определят като
създаващи екологични проблеми, са лошото състояние на съществуващите
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хидромелиоративни съоръжения, остарелите водоснабдителните и канализационни
мрежи, неизяснена собственост и отговорност за подържане на някои язовири и
водоеми.
Отпадъци

8.8

Съществуващите проблеми, произтичащи от дейностите, свързани с управлението на
отпадъците и водещи до увеличаване на риска от наводнения са, са големият брой
нерегламентирани сметища, много от които се намират в руслата на реките, което
създава потенциална опасност за тези водни обекти.
Население, човешко здраве

8.9

В ДРБУ са определени 26 района със значителен потенциален риск от наводнения,
което засяга много хора. Повечето от тези райони са големи градове с много население,
което е съществен здравно-екологичен проблем, свързан със здравето и живота на тези
хора. В някои от тези райони вече са възниквали наводнения и са отбелязани
съществени материални загуби за населението, застрашено е здравето на хората,
техния нормален живот и социалните им дейности. Съществен проблем е и фактът, че
голяма част от хората изобщо не знаят как да реагират при опасност от наводнения или
възникване на такива.
9

Цели на опазване на околната среда
Цели на опазване на околната среда на международно равнище

9.1

В ДЕО са представени целите на опазване на околната среда на международно и
национално равнище, както и на ниво РБУ.
10 Въздействия върху околната среда
Въздействията върху околната среда са оценени на ниво приоритети и цели на ПУРН и
на ниво мерки.
10.1 Оценка на въздействията на ниво приоритети и цели
Анализът сочи, че заложените за ПУРН приоритети и цели имат положително
въздействие по отношение на екологичните и социалните аспекти.
10.2 Оценка на въздействията на ниво мерки
Въз основа на направения анализ, общите изводи за въздействието от предвижданите
мерки по компоненти и фактори на околната среда са следните:


Въздух и климат

Всички дейности свързани с изграждане, реконструкция, корекция на речните корита,
изграждане на диги, поддръжка и други дейности по изпълнение на мерките свързани с
използване на тежка техника за провежданне на изкопни дейности и транспорт на
насипни материали ще имат отрицателно въздействие върху качеството на
атмосферния въздух. Това въздействие обаче е отрицателно само в близост до населени
места, ще има локален и временен характер. Степента на въздействие ще е ниска и само
за периода на провеждане на съответните дейности.
Очакваните изменения в характера на подложната повърхност (като изземване на земни
маси, промяна в руслото на реката озаленяване и др.) няма да доведат до съществени
изменения в микроклимата, като в случая на биологично укрепване могат да имат и
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благоприятно въздействие на микроклимата на съответния участък.
По време на експлоатация не се очаква въздействие върху КАВ и климата.


Повърхностни води

Болшинството мерки имат положителен ефект върху компонента на ОС –повърхностни
води. Някои от мерките са неструктурни, без пряко въздействие върху водите, но
прилагането им води до много положителен ефект. Към тези мерки спадат:
o Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани
към поройни наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват
o Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на
потенциално опасните водни обекти.
o 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
за
BG1_APSFR_IS_041 р.Искър изпълнител столична общитна
o Други мерки като тези отнасящи се до реконструкция, възстановяване
компрометирани диги, надграждане и поддържане на дигите и корекция
на речните корита за някои APSFR са оценени с 0/- (клони към резултат
от негативно въздействие). Коментирланите тук мерки целят сигурно и
безопасно отвеждане на водите при интензивни валежи, предпазване от
наводнения на урбанизираните територии или обработваеми земеделски
земи. Дейностите в прилагането на тази мярка ще се извършват в
границите на населените места и въздействието им върху повърхностните
води ще бъде временно и локално отрицателно, в краткосрочен план (по
време на ремонтите), но ефектът от него ще е положителен дългосрочно.
Дигите са мощни инструменти за превенция от наводнения и би трябвало
да се отчита тяхната роля като положителна по отношение на ОС.
o Мерките, предложени в ПУРН за Дунавски Район в България няма да
окажат неблагоприятно въздействие върху съседните държави, особено
като се има предвид, че нашата страна е разположена в най-долното
течение на река Дунав в близост до устието й в Черно море.


Подземни води

Значимостта на подземните води като фактор в наводненията съставлява под 3 % от
регистрираните наводнения на територията на Басейнова дирекция Дунавски район.
Поради това предложените мерки практически намат съществено въздействие върху
подземните води и са допустимостими с изискванията към режима, забраните и
ограниченията, които следва да се спазват в санитарно-охранителните зони на
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Част от мерките оказват косвено
въздействие с незначителна до ниска степен до върху количественого и химично
състояние на подземните води. Всред тях:
o положителни въздействия - основно върху химичното състояние - от
намаляване и/или прекратяване на инфилтрацията на замърсени води
вледствие на изтраждането на нови, реконстрекцията и/или
рехабилитацията на канализационни системи и корекции на реки на
територията на предвидените селища, както и от поддържането им в
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добро състояние;
o отрицателни въздействия:
- върху химичното състояние - от инфилтрация на замърсени води,
генерирани при строителни дейности по изградане на канализационни
мрежи, жилищни, промишлени, земеделски и други сгради, съоръжения и
комуникации;
- върху количественото състояние - основно от изграждане и/или
преустройство на дренажни съоръжения за отвеждане на подземни води и
от нерегламентиран добив на подземни води.
o В ПУРН не са конкретизирани мерки за физическо опазване и
предотвратяване компромитирането на водовземните съоръжения от
подземни води, попадащи в РЗПРН.


Почви

От предложените мерки една значителна част нямат пряко въздействие върху почвите,
а въздействията от прилагането на останалите мерки са както отрицателни, така и
положителни по отношение на почвите. Общата степен на тези въздействия е слаба до
незначителна.
Отрицателно въздействие върху почвите имат мерките, които предвиждат строителство
и корекция на диги и изграждане на съоръжения, корекция на речни корита и др.
Подобни отрицателни въздействия могат да се очакват само в районите извън
населените места, където почвите не са антропогенизирани и са със запазени структура
и продуктивни качества. Степента на въздействията е ниска поради локалния им
характер и малките площи, които се засягат, а самите въздействия се изразяват в
унищожаване или увреждане на горния почвен слой в следствие на утъпкване,
замърсяване и запечатване.
Положителни въздействия върху почвите се очакват от реализиране на мерки за защита
на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично укрепване, изграждането на
дренажни системи и поправката на компрометирани диги. Положителнте въздействия
се изразяват в ограничаване темповете на ерозия и предпазване на почвата в
определени земеделските райони от унищожаване или увреждане, предпазване на
почвите от процесите на заблатяване и засоляване. Въздействието на тези мерки е
локално само в районите, където те се прилагат.


Ландшафт

Въздействието от прилагането на мерките, върху ландшафтите е както отрицателно,
така и положително.
Отрицателно въздействие върху ландшафтите се очаква от мерките при които ще има
строителни дейности, поддръжка и ремонт - при подобряване на защитата на обекти
от техническата инфраструктура, значими стопански и културно-исторически обекти,
изграждане на канализационни системи, изграждане, възстановяване на канали и диги
и др. То ще бъде временно, локално, само в района на строителните площадки. По
време на строителните дейности се очаква и отрицателно визуално-естетическо
въздействие върху населението, в следствие присъствието на строителна техника,
отпадъци и строителни материали на строителните площадки, както и от видимостта на
самите дейности.
Положително въздействие върху ландшафтните компоненти се очаква от осигуряване
на бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от урбанизираните
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територии, подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и
крайречни територии, минимизиране на засегнатите зони за защита на водите,
защитени територии и защитени зони, създаване, възстановяване или поддържане на
водния режим на влажни зони, почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна и други мерки, при които се подобрява състоянието на
околната среда и се опазват компонентите на ландшафта от замърсяване.
Положително въздействие върху компонентите на ландшафта, както и положително
визуално-естетическо въздействие върху населението се очаква от мерките за проверка
и поддръжката на инфраструктурата за защита от наводнения, поддържане и
подобряване състоянието на съществуващи язовири, премахване на опасни, пречещи
и/или неефективни язовири, възстановяване на компрометирани диги, премахване на
незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани материали и
други, намиращи се в границите на речните легла или дерета, прилагане и адаптиране
на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на
пътя на оттичане на високите води, постоянен мониторинг на застрояването в близост
до заливаемите зони и дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл.
биологично укрепване, залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове.
Степента на въздействието върху ландшафтите за мярката създаване на управляеми
полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките не може да бъде
преценено на този етап. Това е така защото реализацията на мярката може да включва
мащабни строителни дейности и дълготрайна промяна на ландшафта, наводняване,
отсичане на дървета и др. Към монента не е възможно да се направи прецизна оценка
на въздействията, тъй като за мярката е необходимо изготвяне на подробен проект,
който следва да бъде одобрен от съответните компетентни органи по
законоустановените процедури, вкл. процедура за оценка на въздействието върху
околната среда.


Биологично разнообразие

Част от предвидените за изпълнение в ПУРН мерки нямат пряко въздействие върху
растителните и животниски организми. Това са така определените „неструктурни
мерки“, в резултат от прилагането на които ще се отчете общ положителен ефект.
Предполагаемите въздействия от реализацията на останалите мерки са както
отрицателни, така и положителни по отношение на растителната и животинска
компонента на околната среда. Общата степен на предполагаемите въздействия е слаба
до незначителна.
Отрицателно въздействие върху биоразнообразието имат мерките, които предвиждат
строителство и корекция на диги и изграждане на съоръжения, корекция на речни
корита, дейности за защита на речните брегове от ерозия, вкл. биологично укрепване,
почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна и
др. Самите въздействия се изразяват в унищожаване на естествената растителност и
безпокойство, прогонване или унищожаване на животински индивиди, вкл.
хидробионти. При дейности по почистване на речните участъци (брегове и корита)
може да се унищожи крайбрежна растителност, очаква се размътване на водата,
обезпокояване, прогонване и в някои случаи смъртност на водни и водолюбиви видове.
Поради локалния характер и краткосрочната продължителност на гореизброените
дейности (само по време на строителството/възстановяването/почистването) като цяло
степента на въздействие е незначителна, но на принципа на предпазливостта се
препоръчват смекчаващи мерки за намаляване на въздействието особено върху
консервационно значимите видове. При евентуално засягане на защитени зони от
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бъдещи проекти за изграждане на диги, е наложително проектните предложения да
подлежат на отделна процедура за оценка на съвместимостта с предмета и целите на
защитените зони.
Положителни въздействия върху биоразнообразието се очакват от поддържането на
водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени заливни
гори, лонгозни гори, блата, езера и др.), поддържане и подобряване състоянието на
съществуващи язовири. Положителните въздействия се изразяват в обогатяването на
биоразнообразието и запазването и подържането на ценни местообитания в
пространствено и функционално отношение. Въздействието на тези мерки е локално в районите, където те се прилагат, но тяхната естествена връзка със съседни влажни
зони, гори и земи с висока природна стойност определя дългосрочния положителен
ефект от реализацията им.


Културно наследство

Голяма част от заложените с ПУРН мерки няма да окажат въздействие върху
паметниците на културно-историческото наследство но пък прилагането им би довело
до откриване на неизвестни до момента обекти. Общата степен на тези въздействия е
слаба до незначителна.
Друга част от мерките свързани със защита на обектите на културно историческото
наследство се очаква да имат положително въздействие върху паметниците на
културата и най-вече при тяхната защита от разрушаване и увреждане от възникнали
наводнения.


Материални активи

Въздействието на предложените мерки върху материалните активи ще бъде
положително и дълготрайно. Предвидени са конкретни мерки свързани с
реконструкция и изграждане на нови материални активи, имащи отношение към
управлението на рисковете от наводнения. Тези материални активи от своя страна ще
способстват за опазването на други видове материални активи, които иначе биха
пострадали в резултат на бъдещи наводнения. Примери за такива мерки са
Доизграждане и модернизиране на мрежата за метеорологичен и хидрометричен
мониторинг; Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на системата за
наблюдение и прогнозиране на валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл.
експлоатацията на язовирите; Поддържане и подобряване състоянието на
съществуващи язовири; Възстановяване на компрометирани диги; Рехабилитация на
съществуващи канализационни мрежи; Реконструкция/ Изграждане на нови корекции;
Реконструкция/ Изграждане на диги; Терасиране, реконструкция и изграждане на
отводнителни канали; Изграждане на регулиращи съоръжения за изпускане на води зад
дигите; Изграждане на системи за ранно предупреждение; Преустройство или
изграждане на дренажни съоръжения; Дейности за защита на речните брегове и корита
от ерозия; Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните
тераси на реките;
Естествено, по време на строителните дейности по реконструкция и изграждане на
съоръжения може да се очакват известни отрицателни въздействия върху материалните
активи, но те ще бъдат временни и само за периода на строителство. След това
въздействието ще бъде само положително.


Отпадъци

При част от мерките свързани със строителни дейности може да се очаква отрицателно
въздействие от генерираните отпадъци. Тези въздействия ще са временни,
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краткотрайни и обратими тъй като ще бъдат само по време на строителството.
Друга част от мерките имат положително въздействие върху околната среда и
населението тъй като са свързани с премахване на складирани материали в речните
легла или дерете. Изпълнението на тези мерки ще доведе от една страна до намаляване
на риска от наводнения и от друга опазване от замърсяване на водите и почвите и
подобряване на ландшафта.


Население, човешко здраве

Предложените мерки, засягащи пряко или косвено здравето на населението, са с
положителен ефект, с висока степен на значимост и с дългосрочно въздействие.
От особено важно значение са мерките, свързани с изграждане, поддръжка и проверка
на защитните съоръжения, поддържане и подобряване на състоянието на язовирите,
поддръжка на канализационните системи, почистване на речните корита и участъци, и
др.
Положителният ефект се изразява в намаляване и ограничаване на засегнатите хора при
възникване на наводнения, бързо реагиране на запазване на живота на хората,
отвеждане на водите, възстановяване на нормалния живот и социалните дйности на
населението.
Голяма част от мерките, предвидени за защита на населението, вече са в процес на
изпълнение и също са с голямо здравно и обществено значение. Такива са главно
терасиране и реконструкция на отводнителни канали, почистване на речни корита и
дерета, осигуряване на преминаване на висока вълна, защита на речни брегове и
биологично укрепване.
Има много предвидени мерки, които нямат пряко въздействие върху населението, но са
с общ позитивен ефект и също оказват косвено благоприятно въздействие върху хората,
като изготвяне на специални планове за защита на големи индустриални предприятия,
потенциални източници на вредности при възникване на наводнения.
Няма посочени мерки с отрицателно въздействие върху здравето и живота на
населението.
10.3 Трансгранично въздействие
Дейностите за защита от наводнения в България, които биха могли да окажат
въздействие върху съседни страни са обсъдени по-долу, заедно с предложените в
ПУРН съответни мерки:
o Повишаване на нивата на билото на дигите
Повишаването на дигите ще намали риска от тяхното преливане по време на екстремно
високи води. В резултат от това се създават условия за по-големи разливания на
отсрещния бряг (т.е. в Румъния). За избягване на този негативен резултат, билата на
дигите в Румъния също трябва да бъдат повишени. Ефектът от такава мярка сега не
може да се предвиди, защото разходите по нея ще бъдат огромни, а ползите ще се
реализират само при редките случаи на много високи водни количества в р.
Дунав.Освен това, тази мярка изисква сложни съгласувания с румънската страна.
При несигурните прогнози за очакваните промени в максималния отток на р. Дунав
вследствие на климатичните изменения в ПУРН не се предлага повишение в нивата на
билото на дигите.
o Нови диги или стени за защита от наводнения
Някои нови защити срещу наводнения могат да бъдат изградени за малки области, като
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крайбрежната зона в някои градове. Въздействието върху нивата на максималните води
в река Дунав ще бъде неосезаемо.
o Нови мостове или нови устои на мостове
Тези съоръжения могат да окажат въздействие върху нивата на наводнения само при
пролетното пълноводие, когато се наблюдава интензивен ледоход. Налага се да
сепредвидят мерки за освобождаване на ледените блокове и недопускане на тяхното
баражно действие около устоите на мостовете.
Заключение:
Мерките, предложени в ПУРН за Дунавски Район в България няма да окажат
неблагоприятно въздействие върху съседните държави, особено като се има
предвид, че нашата страна е разположена в най-долното течение на река Дунав в
близост до устието й в Черно море.
11 Смекчаващи мерки
След преглед на целите и приоритетите и целите на ПУРН и оценка на очакваните
въздействия са идентифицирани следните видове мерки:
11.1 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН
11.1.1 Въздух и климат
Предвид направеният анализ за въздействието от реализацията на ПУРН върху КАВ и
Климата считаме, че не е необходимо предлагане на мерки за включване в
окончателния вариант на плана (свързани с препоръки за отпадане, допълване и замяна
специфични цели мерки и дейности), т.к. не са прогнозирани недопустими по
отношение на очакваното въздействие върху въздуха и климата.
При реализиране на проектите се препоръчва в изпълнение на плана да се включват
проекти свързани с насърчаване на зелените проекти.
11.1.2 Води
Мярката „Актуализиране на наредбите за подържане и експлоатация на малките
язовири с цел безопасно провеждане на високите вълни породени от поройни
наводненения“ търпи редакция тъй като вече е актуализирана - има проект на Наредба
от 5.01.2016. В тази връзка се счита, че мярката може да отпадне.
Не се налагат допълнителни мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН.
11.1.3 Почви
Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват.
Въвеждането на смекчващаи мерки не е необходимо.
11.1.4 Ландшафт
Не е необходимо въвеждане на смекчаващи мерки по отношение на ландшафтите.
Отрицателните въздействието върху ландшафтните компоненти ще бъдат незначителни
и при спазване на необходимите законови изисквания, при строителството ще бъдат
минимизирани.
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11.1.5 Биологично разнообразие
Очакваните отрицателни въздействия върху растителните и животински организми са
незначителни по степен, локални по обхват, краткосрочни и обратими във времето.
Допълване на мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН не е необходимо.
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 настоящия
доклад.
11.1.6 Културно-историческо наследство
Не се предвиждат мерки, тъй като не са идентифицирани значителни въздействия върху
културно-историческото наследство.
11.1.7 Материални активи
Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват. Не са
необходими допълнителни на смекчващи мерки.
11.1.8 Отпадъци
Не се предвиждат мерки,тъй като не се очакват значителни въздействия върху околната
среда, населението и човешкото здраве от генерираните отпадъци по време на
изпълнението на ПУРН.
11.1.9 Население, човешко здраве
Както беше отбелязано по-горе (т.10.1) при прилагането на ПУРН в ДРБУ 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.
Затова не се налагат мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и
степента на негативни въздействия, както и за компенсиране на неблагоприятните
въздействия при плилагане на ПУРН в Дунавски район за басейново управление, които
да бъдат отразени в окончателния вариант на ПУРН.
11.2 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН
В настоящия раздел са представени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните
въздействия от реализацията на ПУРН върху околната среда и човешкото здраве.
Мерките са определени от гледна точка на очакваните резултати от тяхното прилагане.
11.2.1 Въздух и климат
Очаква се отрицателно въздействие по време на изпълнение на строителните фази за
допустимите дейности по реализацията на предвидените проекти по всяка от мерките в
ПУРН, да бъде редуцирано до приемливо за околната среда и човешкото здраве при
прилагане на мерките и условията от Решенията по ОВОС за отделните обекти.
Стриктното прилагане и контрол за изпълнение на мерките, които ще бъдат заложени в
ДОВОС за всеки от обектите, свързани с реализацията на проекти, свързани с
прилагане на ПУРН ще доведе до ограничаване степента на негативните въздействия,
поради което се счита, че на ниво ПУРН не са необходими допълнителни смекчаващи
мерки. Не се очакват дотолкова неблагоприятни въздействия върху КАВ и климата, че
да са необходими специални мерки за компенсация.
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11.2.2 Води
Мерките, предложени в ПУРН за Дунавски РБУ като цяло ще имат положителен ефект
върху водите в дългосрочен план. Предвид Проекта на Наредба за условията и реда за
осъщесвяване на техническата и безопасна експлоатеция на яз.стени и на съоръженията
към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, Част ІІ, Раздел
ІІІ, чл. 133, гласящ: „(1) Два пъти годишно – от 1 март до 30 април и от 1 септември до
30 септември - собственикът назначава комисия за извършване на технически преглед,
в чийто състав задължително се включват специалисти - хидроинженер, машинен
инженер, електроинженер или др. подходяща специалност по преценка на собственика
- която извършва прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към
тях, на горния и долния участък, както и на машинното и електрическото оборудване
на язовирните стени и съоръженията към тях. (2) По време на годишните технически
прегледи се извършват основен оглед и пробни манипулации със затворните органи за
установяване на техническото състояние и експлоатационната им готовност. (3)
Резултатите от техническите прегледи се отразяват в констативни протоколи, които се
подписват от всички членове на комисията. (4) Документите, отразяващи резултатите
от прегледите (огледите), профилактиката и изпитванията се съхраняват в досието на
обекта и подлежат на проверка от КОТЕСЯС“, се препоръчва системен мониторинг,
както следва:


Ежегодно (пролет и есен) обследване на техническото, експлоатационното
състояние на малките язовири и определяне на свободните обеми. При
необходимост набелязване мерки за поддържане и ремонт.

Също така, с цел ограничаване и предотвратяване на негативните въздействия,
свързани с питейно-битовото водоснабдяване се препоръчва:


Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от
засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване



Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от водовземни
съоръжения при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на
наводнение.

11.2.3 Почви
Очакваните отрицателни въздействия са незначителни по степен и обхват.
Въвеждането на мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН не е необходимо.
11.2.4 Ландшафт
Не е необходимо въвеждане на смекчаващи мерки по отношение на ландшафтите.
Отрицателните въздействието върху ландшафтните компоненти ще бъдат незначителни
и при спазване на необходимите законови изисквания, при строителството ще бъдат
минимизирани.
11.2.5 Биологично разнообразие
Като обща мярка се счита за необходимо всички инвестиционни предложения или
проекти по ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и
оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони
(по реда на ЗБР) 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
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акт.
Тъй като част от определените РЗПРН попадат в обхвата на защитени територии е
наложително предвижданите за тях мерки да се съобразяват с режимите на опазване в
съответните защитени територии.
За смекчаване на въздействията от ПУРН следва да се вземат предвид и мерките,
посочени в Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони,
който е неразделна част от настоящия доклад.
11.2.6 Културно-историческо наследство
Не се предвиждат мерки.
11.2.7 Материални активи
Не са необходими допълнителни мерки по отношение на материалните активи.
11.2.8 Отпадъци
Не се предвиждат мерки.
11.2.9 Население, човешко здраве
При прилагането на ПУРН в ДРБУ 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.
Затова не се налагат мерки за предотвратяване, ограничаване на вероятността и
степента на негативни въздействия, както и за компенсиране на неблагоприятните
въздействия при плилагане на ПУРН в Дунавски район за басейново управление, които
да бъдат изпълнявани по време на прилагане на ПУРН.
12 Алтернативни решения
В ДЕО освен нулевата алтернатива са разгледани алтернативи по отношение на броя на
районите със значителен риск от наводнения РЗПРН, както и алтернативи по
отношение на управление на риска от наводнения.
13 Трудности
Основните трудности при изготвянето на настоящия доклад за ЕО са свързани с
късното представяне на проектните предвиждания на ПУРН.
14 Мерки за мониторинг и контрол
В ДЕО са предложени мерки и съответните индикатори за мониторинг и контрол на
въздействията върху околната среда.
15 Заключение
След екологичния преглед на разработения ПУРН чрез анализ и оценка на
потенциалните въздействия на неговите приоритети, цели и мерки, заключението на
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екипа от независими експерти е, че ПУРН в Дунавски РБУ като цяло ще има
положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при спазване на
предложените смекчаващи мерки, както и на мерките за отразяване в окончателния
вариант на ПУРН и мерките за изпълнение при неговото прилагане.
16 Приложения
Неразделна част от ДЕО са следните приложения:


Приложение 1: Картен материал



Приложение 2: Използвана литература и източници на информация относно
методите за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда



Приложение 3: Справка за проведените консултации, получените становища и
начина на тяхното отразяване в Доклада за ЕО



Приложение 4: Списък с имената и подписите на ръководителя и експертите,
изготвили EO



Приложение 5: Декларации по Член 16(1) от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми

Като отделен документ, представлявщ неразделна част от ДЕО, е изготвен Доклад за
оценка на степента на въздействие върху защитените зони съгласно изискванията на
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.
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