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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
чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО1, 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.
Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО, е представен в
следващото каре.

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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Каре 1: Ключова нормативна рамка
Законова рамка на България и съответните документи, свързани с процеса по ЕО
-

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – обн. ДВ, бр. 91/2002 г.;

-

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.;

-

Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.;

-

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредба за ЕО), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/
2004 г.;

-

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (Наредба за ОС) – обн. ДВ, бр. 73 /2007 г.

По отношение на отпадъците нормативната рамка се базира на Закона за опазване на
околната среда (Глава седма, раздел I), ДВ, брой 62 от 2015 г. и Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), с които се транспонира Директива
2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за
изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета.
Методически подход за изготвяне на ЕО

1.3

В съответствие с член 5(4) от Директива 2001/42/EО е извършен процес на определяне
на обхвата на екологичната оценка, за да се вземе решение относно обхвата и нивото на
подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за ЕО.
Съответно е разработено и съгласувано със съответните органи проекто-задание за
обхват и съдържание на ЕО. Получените бележки и предложения са включени в
актуализираното (окончателно) задание и са взети предвид при изготвянето на доклада
за ЕО.
Методите и техниките, предвидени за оценка на околната среда и за изготвяне на
доклада за екологична оценка, са тези, посочени в насоките и ръководствата, изброени
в предходния раздел, и по-специално в 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;

§

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.

За да се позволи идентификация на взаимодействията между ПУРН на ДРБУ и
околната среда, ЕО включва преглед на съществуващото състояние на компонентите и
факторите на околната среда и ги оценява спрямо целите на ПУРН.
Докладът за ЕО анализира и оценява вероятните значителни въздействия върху
околната среда, включително вторични, кумулативни, синергистични/едновременни,
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и
отрицателни въздействия на предвижданията на ПУРН, които са разгледани по отделни
компоненти (биоразнообразие, почви, води, въздух и др.)
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За подобряване на екологичното качество на ПУРН въз основа на анализ са дадени
препоръки за смекчаване на въздействието на ПУРН в ДРБУ, включително мерки за
предотвратяване, намаляване или компенсиране на неблагоприятните въздействия.
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
11
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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(вж. т. 3.3).

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

Следва да се отбележи, че в зависимост от наличната информация, приоритетите и целите за
всеки РЗПРН са определени с различна степен на сигурност (ниска, средна или висока), както е
показано в Таблица 3.2.
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BG1_APSFR_WO_051
BG1_APSFR_OG_011
BG1_APSFR_OG_012
BG1_APSFR_OG_061
BG1_APSFR_OG_013
BG1_APSFR_IS_011
BG1_APSFR_IS_031
BG1_APSFR_IS_041
BG1_APSFR_IS_033
BG1_APSFR_VT_011
BG1_APSFR_OS_011
BG1_APSFR_OS_021
BG1_APSFR_OS_031
BG1_APSFR_OS_012
BG1_APSFR_YN_011
BG1_APSFR_YN_021
BG1_APSFR_YN_022
BG1_APSFR_YN_023
BG1_APSFR_YN_101
BG1_APSFR_YN_031
BG1_APSFR_YN_041
BG1_APSFR_YN_061
BG1_APSFR_RL_011
BG1_APSFR_RL_012
BG1_APSFR_RL_014
BG1_APSFR_DU_001
Легенда:

С
С

В
В
В
В
В
С

В

В
Н
В

Подобряване на защитата на значими стопански обекти

Подобряване на защитата на обекти от техническата
инфраструктура

Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната
инфраструктура

Възстановяване на нормалните условия за живот

4,1

4,2

5.4.

В

В

С

Н

В
В

В

В

Н
Н
Н
В

Н
Н
В

Н

Н

В
Н
Н
В
В
В
В

В
С

С

С

В

С

В

В

В

В

В

С

В

С
С
С

С

В

В
В
В

В

В

В

В

В

В

В

Н

Н

В
В
В
В
В

В
В
В
В
В

В

В

Н

С

В

Н

С

В
Н

В

С

3.3

В

3,4

Н
Н

С

В
Н
Н
В
В
В
В
Н
Н
В

3,3

2.2.2

Н
Н

В

С

3,2

Минимизиране на риска от наводнения по водното
течение за целия речен басейн

З. Огоста
Огоста
Огоста
Огоста
Огоста
Искър
Искър
Искър
Искър
Вит
Осъм
Осъм
Осъм
Осъм
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Р. Лом
Р. Лом
Р. Лом
Дунав

РЗПРН

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

Речен
басейн

Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора
при наводнения

2.2.1

Подобряване на реакциите на населението при
наводнения

2,2

2,1

Повишаване на подготвеността на населението за
наводнения

1,4

Подобряване на водозадържащата способност на
земеделски, горски и крайречни територии

1,3

Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите,
защитени територии и защитени зони

1,2

Приоритет 4
Приоритет 3
Подобряване на
Повишаване защитата подготвеността
на околната среда
и реакциите на
населението

Подобряване на защитата на индустриалните обекти
(основно IPPC и SEVESO обекти)

1,1

Подобряване на защитата на значими културноисторически обекти

Приоритет 1
Опазване на човешкото здраве

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

Приоритет 5.Подобряване на
административния капацитет за УРН

Таблица 3.2. Степен на сигурност на определяне на приоритетите и целите по
РЗПРН

С

В
В
В

В

Н

С
С
С

Н
В

Н
В

Н

С

В
В

Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
В
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
В

Ниска степен на сигурност за определените приоритети и цели
Средна степен на сигурност за определените приоритети и цели
Висока степен на сигурност за определените приоритети и цели

Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения
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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

§

Осигуряване на скатовете за задържане

§

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние
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§

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

§

Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р. Дунав (BG1_APSFR_DU_001)
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§

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

§

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
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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

§

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние

§

Изграждане на нови корекции
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§

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 за р.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
инфраструктура

§

Документиране на събитията и оценка на щетите от наводненията
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Необходими мерки за р.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 за р.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

§

Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения

§

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

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 за р.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 за р.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 за р.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.

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на

§

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние

§

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи

§

Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
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наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.
Необходими мерки за р.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 за р.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 за
(BG1_APSFR_RL_012)

р.

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

§

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

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 за р.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.

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на

§

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.

Необходими мерки за р.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 за р.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

§

Изграждане на нови корекции
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Необходими мерки за р.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 гр.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 гр.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 за р.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 за р.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

§

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

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 за р.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 за р.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 за р.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

§

Подготовка на населението за действие при наводнения
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§

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

§

Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири
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§

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, 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 съответно на ниво ЕС, на национално и на регионално/секторно
ниво.
Основни стратегически документи на ЕС

4.1

Основните стратегически документи на ЕС, които са относими към ПУРН на ДРБУ, са
следните:
§

Стратегия "Европа 2020": Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и

33

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

приобщаващ растеж3
Стратегията Европа 2020 (ЕС 2020) е стратегия на Европейския съюз, която цели
главно да се преодолее кризата, която продължава да се отразява на европейската
икономика. Стратегията си поставя за цел да премахне недостатъците на сегашния
модел на развитие и да създаде условия, даващи възможности за по-интелигентен, поустойчив и по-благоприятен за включване икономически растеж. За да бъде въведена в
действие, Европейският съюз постави 5 основни цели, които иска да постигне през
настоящото десетилетие. Те включват области като заетостта, образованието,
изследванията и иновациите, социалното включване, намаляването на бедността и
енергетиката/климата.
Стратегията „Европа 2020“ предлага три взаимно подкрепящи се приоритета:
Ø интелигентен растеж - развитие на икономика, основана на знанията и
иновациите;
Ø устойчив растеж — насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
Ø растеж, предразполагащ към социално включване - насърчаване на икономика
с високи равнища на заетост, осигуряване на социално и териториално
сближаване.
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.Предвижданията на ПУРН са
свързани с тези цели най-вече по отношение на опазването на околната среда.
§

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.4

Стратегията има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и
унищожаването на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест
приоритетни цели:
Ø Опазване и възстановяване на природата;
Ø Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги;
Ø Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство;
Ø Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси;
Ø Борба с инвазивните чужди видове;
Ø Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие.
Стратегията е неотменна част от стратегия „Европа 2020“ и по-конкретно на водещата
инициатива със заглавие „Европа за ефективно използване на ресурсите“.
Предвижданията на ПУРН са свързани с тези цели най-вече по отношение на
опазването на природата, поддържането на екосистемите и устойчивото развитие.
§

Европейска стратегия за адаптация към изменението на климата

Стратегията, приета през април 2013 г, се състои от 3 цели, включващи общо 8

3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF

4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029
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действия.
Ø Цел 1. Насърчаване на действията от страна на държавите членки да
предприемат 8 основни действия.
Действие 1: Насърчаване на всички държави членки да приемат подробни
стратегии за адаптация
Действие 2: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на
изграждането на капацитет и засилването на действията за адаптация в
Европа (2013-2020).
Действие 3: Въвеждане на адаптацията в рамките на Споразумението на
кметовете (2013—2014 г.)
Ø Цел 2. По-добра информираност при вземането на решения
Действие 4: Запълване на празнотите в знанията
Действие 5: Доразвиване на Climate-ADAPT за „обслужване на едно гише“ с
информация за адаптацията в Европа
Ø Цел 3. Осигуряване на устойчивостта на действията на ЕС срещу изменението
на климата: насърчаване на адаптацията в ключови уязвими сектори
Действие 6: Улесняване на климатичната устойчивост на общата
селскостопанска политика (ОСП), политиката на сближаване и общата
политика в областта на рибарството
Действие 7: Осигуряване на по-устойчива инфраструктура
Действие 8: Насърчаване на застрахователни и други финансови продукти за
устойчиви инвестиции и бизнесрешения
В становището на Европейския икономически и социален комитет през октомври 2013
по стратегията са направени известни допълнения и уточнения включително и по
проблемите свързани с опасността от наводнения.
По действие 2: Осигуряване на финансиране по LIFE в подкрепа на изграждането на
капацитет и засилването на действията за адаптация в Европа (2013—2020 г.)
Комисията определи пет уязвими области, между които средствата трябва да се
разделят справедливо. Това включва трансгранично управление на наводненията и
трансгранично управление на крайбрежните зони.
По действие 7: осигуряване на по-устойчива инфраструктура – счита се, че основните
заплахи за инфраструктурата включват щети или разрушения, причинени от екстремни
метеорологични явления, които изменението на климата може да засили; крайбрежните
наводнения по поречието на реките и наводненията поради покачването на морското
равнище; трудности при осигуряването на електрическа енергия, питейна вода, както и
последиците от покачване на температурата за оперативните разходи на предприятията.
Дадена инфраструктура може да не е засегната пряко, но не е оперативна, ако е
невъзможен физически достъп до услугите (напр. ИКТ).
Като се вземе предвид, че в Европа има примери за стесняване на речните корита или
пресушаване на блата, което влошава последиците от наводненията, би следвало да се
създадат модели за градоустройствена рационалност.
Предвижданията на ПУРН са свързани както с целите, така и с действията, предвидени
в стратегията.
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Национални стратегии, програми и планове

4.2

Основните планове, програми и стратегии, съотносими с ПУРН в Дунавски РБУ,са
следните:
§

Национална програма за развитие: България 2020 г.5

Националната програма за развитие: България: 2020 г. (НПР BG2020) е водещият
стратегически и програмен документ, излагащ подробно целите на политиките на
развитието в страната до 2020 г.
Главната цел на НПР BG2020 е да се постигне качествен и балансиран дългосрочен
икономически растеж. За тази цел са определени три цели:
Ø Повишаване на стандарта на живот чрез конкурентно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
осигуряване на достъпно и качествено здравеопазване.
Ø Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряване на оптимални условия
за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за
населението.
Ø Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна среда за бизнеса, насърчаване на инвестициите, прилагане на
иновативни решения и подобряване на ефективността на ресурсите.
Основната цел на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното
въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и
стопанската дейност от наводненията в Дунавски РБУ в дългосрочен план и поконкретно – в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения.
§

Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.6

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е
основополагащ документ, определящ стратегическата рамка на държавната политика за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите в страната и за
преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
Главната стратегическа цел на НСРР е да се постигне устойчиво интегрирано
регионално развитие на основата на използване на местния потенциал и сближаване
между регионите в икономическо, социално и териториално отношение. Основната
стратегическа цел на НСРР се рационализира в четири стратегически цели, както
следва:
Ø Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и
междурегионален контекст чрез развитие на собствения потенциал на
регионите и опазване на околната среда.
Ø Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на регионалните
различия в социалната област чрез възможностите за развитие и реализиране
на човешкия капитал.

5

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=765

6

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772
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Ø Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на
трансграничното,
вътрешнорегионалното
и
междурегионалното
сътрудничество.
Ø Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на
мрежата от градски центрове, подобряване на връзките в регионите и
качеството на градската околна среда в населените места.
Целите на ПУРН биха могли да допринесат за постигане на стратегическите цели на
НСРР по отношение на опазването на околната среда и балансираното териториално
развитие.
§

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.7

Съгласно Националната програма за защита при бедствия 2014-2018, мерките за
намаляване на риска от наводнения, предвидени в ПУРН, са част от превантивната
дейност по смисъла на Закона за защита при бедствия. По приоритет те следва за бъдат
залагани в годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при
бедствия, както и да бъдат съобразени при разработване на Плановете за защита при
бедствия на съответното ниво (областно, общинско).
Предвид горното, ще бъде осигурена координация на ПУРН в Дунавски РБУ с други
планове, а именно:
o Годишни планове за изпълнение на Националната програма за защита при
бедствия
o Областни планове за защита при бедствия на територията на Дунавски
РБУ
o Общински планове за защита при бедствия на територията на Дунавски
РБУ
o Общински планове за развитие на територията на Дунавски РБУ
Регионални / секторни стратегии и планове

4.3

Основните стратегически документи на регионално или секторно ниво, които имат
връзка с ПУРН на ДРБУ, са следните:
§

План за управление на риска от наводнения за международния басейн на р.Дунав
- FloodRiskManagement Planfor the Danube River Basin District (FRMP)8
Целите на ПУРН за международния басейн на р. Дунав са следните:
Ø Предотвратяване на нови рискове от наводнения;
Ø Намаляване на съществуващите рискове
Ø Повишаване на устойчивостта
Ø Повишаване на информираността
Ø Принцип на солидарност

§

План

за

управление

на

международния

басейн

на

р.Дунав

–

7

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=899

8

http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/1stdfrmp-final_1.pdf
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DanubeRiverBasinDistrict Management Plan (DRBMP)9
В актуализирания през 2015 г. План за управление на международния басейн на
р. Дунав са заложени следните цели:
Ø Формулиране на необходимите мерки за намаляване / елиминиране на
съществуващия антропогенен натиск, предизвикващ значителни проблеми,
свързани с управлението на водите в басейна;
Ø Преодоляване на несъответствията между мерките на национално ниво и
координацията им на ниво басейн с цел постигане на цялостната екологична
цел на РДВ.
§

План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново
управление(ПУРБ)10
Заложените в ПУРБ 2016-2021 (проект) цели за опазване на околната среда при
повърхностните води по отношение на качеството и количеството на водите
съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 1 от ЗВ се определят за:
Ø Предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни
водни тела
Ø Опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни
тела за постигане на добро състояние на водите
Ø Опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и
силно модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен
потенциал и добро химично състояние на повърхностните води
Ø Предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на
етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни
и приоритетно опасни вещества.
Целите за опазване на околната среда при подземните води по отношение на
качеството и количеството на водите съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 2 от ЗВ се
определят за:
Ø Недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните
води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни
водни тела
Ø Опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела,
осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните
води и постигане доброто им състояние
Ø Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и
устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител
с цел непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води.
Екологичните цели за зоните за защита на повърхностни води, предназначени за
ПБВ са:
Ø За зоните, определени в категория А1 или А2 – поддържане и

9

http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/drbmp-update2015.pdf

10

http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciiana-purb/purb-2016-2021-v-dunavski-rayon/
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предотвратяване влошаване състоянието на повърхностните води за пиене
Ø За зоната, определена в категория А3 – достигане на стойност по показател/и
с отклонения, съответстващ на стандарта за качество на повърхностни води
за пиене най-малко за категория А2.
Ø Екологичните цели за зоните за отдих, водни спортове и/или за къпане са
съобразени със стандартите за качество по показателите за оценка на
състоянието им, включени в приложимите наредби за съответния тип
повърхностни води.
Съгласно чл. 7 от ДН и чл.146, ал. 1, т. 4 от ЗВ при разработване на ПУРН се отчитат и
целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и качеството на
водите.
Една от целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН, е
насочена към намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху
околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез
намаляване и недопускане на замърсяване и влошаване на състоянието на водите и на
зоните за защита на водите в резултат от наводнения. Постигането на тази цел
допринася за постигането на целите за опазване на околната среда съгласно ПУРБ.
Съгласуването на целите за опазване на околната среда съгласно ПУРБ с целите при
управление на риска от наводнения съгласно ПУРН се извършва в две направления: 1)
Включване в ПУРН на мерки, които допринасят за постигане на целите, поставени в
ПУРБ; и 2) Съобразяване на поставените цели в ПУРБ с целите съгласно ПУРН и с
необходимите дейности/мерки за тяхното постигане.
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 този аспект ПУРН е в
тясна връзка с горепосочените планове и допринася за тяхното изпълнение.
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.
5.1

Въздух и климат

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
През 2014 г. контрол на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой
на атмосферния въздух в региона, контролиран от РИОСВ - Враца се осъществява чрез:
ü постоянни измервания - Градски фонов пункт - Автоматична измервателна станция
/АИС “ЖП Гара”-Враца /, контролираща замърсителите серен диоксид, азотен оксид,
азотен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици (ФПЧ10) и
озон. При анализ на регистрираните от АИС “ЖП Гара”- Враца концентрации на
контролираните замърсители, превишения на средноденонощната норма са
констатирани по показателя ФПЧ10 (ПДКср.дн. 50 µg/m3). Броят на регистрираните
превишения за 2014 г. е 86, а за 2013 г. техния брои е 85. Средната годишна
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концентрация на ФПЧ10 е 40,72 µg/m3 при норма 40 µg/m3.
ü През 2014 г. са извършени измервания с Мобилна автоматична станция за имисионен
контрол на атмосферния въздух към ИАОС Регионална Лаборатория - Плевен на
територията на гр. Мездра, съгласно одобрен годишен график. 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.
През 2014 г. от показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух на гр. Враца,
се наблюдава единствено превишения на допустимите норми за ФПЧ10.
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 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.
Законодателството в областта на качеството на атмосферния въздух не предвижда възможност
за постоянна актуализация на общинските програми по чл.27 от ЗЧАВ - очаква се, че
програмата е изготвена и изпълнена по такъв начин, че в края на периода на изпълнение на
програмата и на мерките, предвидени в нея, да е постигнато съответствието с установените
норми на замърсителите, за които е имало несъответствие. В противния случай - когато
съответствие не е постигнато, е необходимо да бъде направен обстоен анализ на действащата
Програма.
Замърсяването се анализира и оценява по постигнатите нива на ФПЧ10 за референтната 2014 г. т.е. годината, към която съгласно сега действащата програма нормите би следвало да бъдат
постигнати.
На базата на анализа, Община Враца стартира процедура за актуализацията на онези
компоненти от програмата, които е необходимо да бъдат променени с оглед отразяване на
състоянието на проблема към момента, както и и за изготвяне на нов План за действие към
Програмата, в който ще бъдат заложени за изпълнение мерки за период след края на 2014 г.
когато изтича настоящият план за действие за достигане на нормите за ФПЧ10.
Продължаващите дейности по газификацията на гр. Враца от страна на “Рила Газ”ЕАД, гр.
София и на гр. Мездра от страна на “Овергаз - запад” АД, гр. Мездра на битови и обществени
абонати, ще доведат до намаляване степента на замърсяване на атмосферния въздух с прах,
азотни оксиди, въглероден оксид и серен диоксид в приземния слой на горепосочените
населени места от горивни процеси.

§

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.

Последните измервания с Мобилна автоматична станция за имисионен контрол на качеството
на атмосферния въздух (КАВ) Плевен Продължителността на имисионният контрол е 52
денонощия.
От основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в района /О3,
СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10, превишения на средноденонощните норми са регистрирани по
показателя ФПЧ10, като отчетените минимални наднормени концентрации не се дължат на
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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
През 2014 г. в региона на РИОСВ – Монтана е действал един стационарен пункт за контрол на
качеството на атмосферния въздух в гр. Монтана, а именно „РИОСВ – Монтана” – градски
фонов. Контролираните замърсители са: „серен диоксид”, „азотен диоксид”, „ПАВ”, „ФПЧ10” и
„никел”. Мониторингът на качеството на атмосферния въздух в гр. Видин през 2014 г. се е
осъществявал от автоматична станция, намираща се в района на болница МБАЛ „Света Петка”.
Пунктът е градски фонов. Контролираните замърсители в него са: „серен диоксид” и „ФПЧ10”.
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.
Анализът на резултатите показва, че източникът с най-съществен принос за формирането на
високите имисионни стойности на ФПЧ10 е битовото отопление, което в преобладаващата си
част се осъществява на твърдо гориво. В резултат на газификацията на промишления и
обществения сектор след 2001 г. се отчита рязко понижаване на средногодишните нива на
ФПЧ10 – с над 50 %, но въпреки това същите остават твърдо над нормите и сравнително
постоянни през последните години. Очаква се с продължаващото газифициране на частните
жилищни сгради да се постигне допълнително постепенно намаляване на нивата на ФПЧ10 през
следващите няколко години.

§

Пункт „РИОСВ – Монтана“

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункт „РИОСВ – Монтана” за 2014 г. е 64.1 μg/m3
– 1.6 пъти над СГН. Превишенията имат подчертано сезонен характер – почти всички
регистрирани превишения са през зимния период. Броят на дните с превишения на СДН е 171,
което е 48 % от общия брой анализирани проби.
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. Констатира се добре изразена сезонна зависимост на стойностите, като повисоките концентрации са през зимния отоплителен сезон. Средногодишната концентрация за
пункт „РИОСВ – Монтана” е 23.68 μg/m3 при ПДКср.год. – 40 μg/m3. Тенденцията е към
запазване на относително постоянни стойности на средногодишните концентрации за
последните години в пункта в гр. Монтана.
В Пункт „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. В резултат на газификацията на основните
промишлени източници се констатира значително намаление на емисиите на серен диоксид и
концентрациите му в атмосферата.С продължаването на газификацията в битовия сектор на гр.
Монтана се очаква запазване на ниските нива на серен диоксид и дори концентрацията му да се
задържи под границата на количествено откриване на метода.
Останалите контролирани атмосферни замърсители в пункт „РИОСВ – Монтана” - никел и
полициклични ароматни въглеводороди. Има регистрирани превишения на целевата
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средногодишна норма за полициклични ароматни въглеводороди от 1 ng/m 3, като за
2014г. стойността е 2.3594 ng/m3, а за 2015г.-2.9286 ng/m3;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.
В град Видин не е започнала и не се очаква в обозримо бъдеще газификация, освен
използващите компресиран газ за горивните си източници няколко промишлени предприятия,
поради което тенденцията е към запазване на сравнително високите нива на ФПЧ10 и за
напред.
От месец октомври 2008 г. ръчното пробонабиране на газове в гр. Видин е преустановено и е
подготвена за въвеждане в експлоатация автоматична станция за контрол качеството на
атмосферния въздух, разположена в района на болница МБАЛ „Света Петка”, гр. Видин.
Станцията е в редовна експлоатация от 01.01.2009 г., като не се извършва измерване по
показател „азотен диоксид”.
По данни от годишните отчети на РИОСВ, в АИС в гр. Видин през 2014 год. са регистрирани 2
броя превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид.
Средногодишната концентрация е 11.8 μg/m3 при норма за опазване на природните екосистеми
20 μg/m3. Отчетени са завишени стойности на концентрациите на серен диоксид през месеците
януари, февруари и декември. Основната причина за повишената концентрация на серен
диоксид през зимния сезон е масовото използване на твърди горива за битово отопление и
неблагоприятни атмосферни условия – ниски температури и атмосферно налягане, тихо време
и температурни инверсии, както и наличието на един голям източник на замърсяване на
атмосферния въздух – ТЕЦ „Видахим”.
Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух са определени в
съответствие с изискванията на Наредба № 7 (ДВ, бр. 45/1999 г.) и Наредба №12 (ДВ, бр.58 /
2010 г.) към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (ДВ, бр. 45/1996 г.).
Съгласно одобрения годишен график за 2014 г. Мобилната автоматична станция за имисионен
контрол на атмосферния въздух към ИАОС от Регионална Лаборатория – Плевен извърши
измервания на територията община Видин. Няма регистрирани превишения на ПДК за
основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в района.
Общините Монтана и Видин са изпълнили мерките, предвидени в плана за действие по
Програмите за намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и достигане на
установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух по чл. 27 от ЗЧАВ и чл. чл. 30 и
31 от Наредба № 7 (ДВ, бр. 45/1999 г.). Въпреки изпълнението на заложените в Програмите
мерки, чиито срок изтече в края на 2014 г., се констатира значително превишение на нормите за
фини прахови частици. Предвид неспазването на установените норми за ФПЧ10 са дадени
предписания на двете общини за изготвяне на нови актуализирани общински програми с план
за действие към тях за намаляване на замърсяването, с цел опазване на човешкото здраве и
изпълнение на задълженията на България като член на Европейския съюз по Директива
2008/50/ЕО, относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух на Европа. Двете
общини имат разработени актуализирани програми за подобряването на КАВ, съгласувани с
МОСВ и в процес на одобрение от общинските съвети.
В. За територията в обхвата на РИОСВ Плевен
Като част от националната система за мониторинг на околната среда, на територията,
контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч), са разположени 3 стационарни
автоматични станции за измерване на показатели, характеризиращи качеството на атмосферния
въздух (КАВ):

§

Автоматична станция Плевен (градски фонов/транспортно ориентиран пункт)

§

Автоматична станция Никопол (градски фонов пункт)
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§

Автоматична станция Ловеч (градски фонов/транспортно ориентиран пункт)

Всички станции са оборудвани със стандартен набор метеорологични показатели (СНМП), в
това число: посока и скорост на вятъра, температура, налягане и сила на слънчевото греене.
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 ФПЧ10, през 2014 г. в Плевен са регистрирани 137 денонощия с превишена СДН,
в Ловеч – 150 бр., в Никопол - 87 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 μg/m3) да
не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година, не е
спазено и за трите пункта. След двете предходни години с последователни намаления, през
2014 г. е нараснал както броят превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, така и
средногодишната концентрация.
Превишенията на средноденонощната норма имат изразен сезонен характер и се дължат
основно на употреба на твърди горива за битово отопление, на автомобилния транспорт, както
и на неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични условия и високите
регионални фонови нива.
Увеличеният брой превишения през неотоплителния сезон на 2014 г., в сравнение с двете
предходни години, се дължи главно на провежданите мащабни и продължителни ремонтни
работи в централна градска част, където се намират АИС -Плевен и АИС - Ловеч, при това в
непосредствена близост до улици с интензивен автомобилен трафик.
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. През 2014 г., в АИС Никопол не са регистрирани
превишения на средночасовата норма за пределно допустима концентрация на амоняк (СЧН
250 μg/m3) и на средноденонощната норма (СДН 100 μg/m3).
Г. За територията в обхвата на РИОСВ Русе
На контролираната територия са разположени eдна ДОАС система (диференциална, оптична,
автоматична, атомноабсорбционна спектрофотометрия) за контрол качеството на атмосферния
въздух, една автоматична измервателна станция (АИС) и мобилна автоматична станция (МАС).
АИС „Възраждане” е разположена в централната част на гр. Русе. ДОАС системата (Пункт
„Профсъюзи”) за контрол качеството на атмосферния въздух е разположена в централната част
на гр. Силистра.
Средногодишната норма (СГН) за фини прахови частици 10 мкр. за ДОАС „Профзъюзи” гр.
Силистра през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3. Изчислената за АИС
„Възраждане” гр. Русе СГН през 2014 г. е по-ниска от предходната 2013 г., но продължава да
бъде над нормата.
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.
Нивата на серния диоксид в атмосферния въздух се наблюдават от ДОАС системата в гр.
Силистра, както и от автоматичната измервателна станция (АИС „Възраждане”), намираща се
на територията на гр. Русе. Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве, определена
в Наредба № 12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, е 350 μg/m3 и не трябва
да бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна година (КГ).
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Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, която има период на осредняване
24 ч е 125 μg/m3.
През цялата 2014 г. не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденонощната
норма за опазване на човешкото здраве (СЧН и СДН) за серен диоксид в ДОАС и АИС. Не са
регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации по отношение на останалите
контролирани атмосферни замърсители.
Общините са разработили и изпълняват Програми за подобряване на качеството на
атмосферния въздух, в които въз основа на данните за нивата на следените от автоматичните
системи показатели (серни и азотни оксиди, въглероден оксид и фини прахови частици) са
заложени мерки за намаляването им.
Д. За територията в обхвата на РИОСВ Велико Търново
В района на РИОСВ гр. Велико Търново контролът на основните показатели характеризиращи
качеството на атмосферния въздух в приземния слой се осъществява от пунктовете за
мониторинг в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.
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. Средната годишна концентрация
на фини прахови частици под 10 микрона е 39,10µg/m3 при норма 40 µg/m3. В АИС Горна
Оряховица броят на превишенията е 100, а средната годишна концентрация е 46,45 µg/m3.
По отношение на останалите контролирани замърсители не са регистрирани превишения на
пределно допустимите концентрации.
Община Свищов, Община Габрово и Община Трявна бяха включени в утвърден от Министъра
на околната среда и водите, годишен график на мобилна станция Русе през 2014 година. Тази
станция измерва нивата на озон, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и фини
прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ10) във въздуха. Измервания за качеството на
атмосферния въздух (КАВ) през 2014 г. на територията на РИОСВ – Велико Търново са
извършени в два пункта, а именно в гр. Свищов – сградата на общински съвет гр. Свищов, гр.
Габрово – сградата на общински съвет гр. Габрово и в гр. Трявна – сградата на общински съвет
гр. Трявна. Съгласно изискванията на нормативната база по околна среда продължителността
на измерването е 51 денонощия разпределени равномерно по две седмици през всеки от
четирите сезона.
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. за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ.бр.
58/2010 г.), но са установени превишения на средночасовата норма по показател ФПЧ10.
Общините са уведомени за получените резултати от извършеното измерване и за предприемане
на мерки в посока намаляване на нивата на този замърсител и достигане на установените
норми.
Е. За територията в обхвата на РИОСВ София
Към настоящия момент на територията на РИОСВ – София са разположени два ръчни
пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) с ръчно пробовземане и
последващ лабораторен анализ (Р) и седем автоматично измервателни станции (АИС), както
следва:

§

Пункт „Гара Яна” (Р);

§

Пункт „Пирдоп” (Р);

§

Пункт „Витиня” (АИС);

§

Пункт „Павлово” (АИС);

§

Пункт „Дружба” (АИС);
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§

Пункт „Красно село” (АИС);

§

Пункт „Надежда” (АИС);

§

Пункт „ИМХ-Младост” (АИС);

§

Пункт „Копитото ” (АИС).

АИС работят в непрекъснат режим на работа (24 часа), като данните за КАВ от тях постъпват в
реално време в съответните регионални диспечерски пунктове и в централния диспечерски
пункт в ИАОС София – Национална база данни. На електронната страница на ИАОС се
публикуват ежедневни бюлетини за състоянието на въздуха в страната.
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.
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.
Столична община, община Пирдоп и община Златица имат разработени, актуализирани и
приети на общински съвети Програми за намаляване на емисиите и достигане на установените
норми за фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) и управление на КАВ, както и
планове за действие към тях, доказващи осигуряване постигането на съответствие с нормите за
нивата на ФПЧ10.
Отчитайки показателите на КАВ и постъпилия брой сигнали и жалби през 2014 г., могат да
бъдат отбелязани като проблемни общините от Средногорието и Столична община.
Основен проблем през 2014 г. по отношение на КАВ на територията на София са превишенията
по показател ФПЧ10, които се регистрират от пунктовете за мониторинг на „Националната
система за контрол КАВ в реално време“.
По отношение на Софийска област, превишаване на установените норми за КАВ има в община
Пирдоп и община Златица.
Предвид постъпили множество сигнали и жалби за замърсяване КАВ на общините в
Средногорието, и във връзка с утвърден от Министъра на околната среда и водите график за
дейността на мобилната автоматична станция на ИАОС през 2014 г. е извършено 1 бр.
имисионно изследване за периода от 01.01.-31.12.2014 г. (52 бр. денонощия) за качеството на
въздуха в района на с. Челопеч.
През 2014 г. от всички общини с приета Общинска програма с нарушено КАВ по чл. 27 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и във връзка с изискванията на чл. 79, ал. 6
от ЗООС (Столична община, община Пирдоп и община Златица), са докладвали годишен отчет
по изпълнение на мерките за предходната 2013 г.
От представените отчети е видно, че общините изпълняват заложените мерки в програмите си.
Ж. За територията в обхвата на РИОСВ Перник
Мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Перник се провежда от РЗИ – Перник в
2 пункта- в близост до градския център и в кв. „Изток”, в близост до промишлени
обекти.Замърсителите, които се следят ежедневно са: общ прах, серен диоксид, азотен диоксид,
както и ежедневни експресни (метеорологични) изследвания.Качеството на атмосферния
въздух, в останалите общини, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-Перник се
контролира чрез мобилни автоматични станции /МАС/, които осъществяват измерване в
определени общини, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите график.
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През 2014 г. са отчетени превишения на нормите за фини прахови частици и в двата пункта в
гр. Перник. Превишена е 113 пъти СДН за ФПЧ10 в АИС „Шахтьор“ и 79 пъти в пункт
„Църква“. СГН за ФПЧ10 и в двата пункта е превишена. В пункт „Църква“ е превишена и СГН
за ФПЧ2,5, като при годишна норма за 2014 г. от 26 мкг/м3 е отчетена стойност от 29,45 мкг/м3.
През зимните месеци на 2014 г. се наблюдава повишение на средномесечните концентрации на
ФПЧ10 и в двата пункта, разположени на територията на град Перник и контролирани от
РИОСВ-Перник. Тогава се наблюдава и повишение на средноденонощните стойности на серен
диоксид в АИС „Шахтьор“.
Зимният сезон е най-неблагоприятен за качеството на въздуха, тъй като е най-голям процентът
на тихото време и най-голям броя на дните с мъгли, както и ниското количество слънчева
радиация, което обуславя турбулентен топлинен поток. Всички тези фактори водят до
задържане на замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой.
През летния период на 2014 г. преобладаваха дъждовни периоди. Средната температура през
отчетния период е 15,8 оС, максималната - 32,8 оС, а минималната -0,1 оС. Средната скорост на
вятъра е 0,89 m/sek , а максималната отчетена скорост е 5,11 m/sek.
Дъждовните периоди и ниската температура през летния период на 2014 г. са допринесли за
малкия брой превишения на СДН за ФПЧ10. Не са наблюдавани неорганизирани прахови
емисии от площните източници- кариери, депа, табани, открити складове.
Установено е намаляване на замърсяването през 2014 г. в сравнение с предходните години. Ако
се запази тенденцията за намаляване концентрацията на ФПЧ10, през 2015 г. е реална
възможността от достигане на средногодишната норма от 40 мкг/м3.
През 2014 г. РЗИ – Перник извършва мониторинг на атмосферния въздух в гр. Перник,
съгласно указания на Министерство на здравеопазването. Наличието на рискови производства
като ТЕЦ – Република, Стомана Индъстри АД, както и усилен автомобилен трафик в района,
предполага превишения на пределно допустимите концентрации на някои от показателите във
въздуха, имащи отношение към здравния риск.
Дирекция „Лабораторни изследвания” към РЗИ – Перник пробонабира от 2 пункта по
показатели: общ прах, серен диоксид и азотен диоксид, както и извършва експресни
метеорологични замервания. Изследванията се ограничават само до показателите, които
надвишават пределно допустимите концентрации. Пунктовете на РЗИ - Перник са разположени
в градската зона, както следва:

§

пункт 11 – 1 – разположен в близост до градския център;

§

пункт 11 – 2 – разположен в кв. „Изток” в близост до промишлени обекти.

Пробонабирането на атмосферния въздух се провежда през работните дни в часовете между
8.30 - 17.00 ч. Този времеви обхват не позволява да се направи точна оценка на нивата на
замърсителите в денонощен аспект. Посочените средноденонощни концентрации имат само
индикативен характер.
През 2014 г. пробонабирането и анализът по Държавен здравен контрол обхващат 7 395 проби,
съответно 7 395 броя изследвания – с 748 по-малко в сравнение с 2013 г. От тях данните по
показатели са следните:
ü Общ прах - взети 435 броя проби, тоест установени 435 средноденонощни
концентрации (СДК), съответно 250 в пункт І и 185 в пункт ІІ. От общия брой проби
183 или 42,07% не съответстват на установените норми, спрямо 45,3% за 2013 г
ü Серен диоксид - От изчислени 435 средноденонощни концентрации има 6 превишения
на СДН от 125 μg/m3 – 1 в пункт І и 5 в пункт ІІ, при допустим брой отклонения за
всеки пункт не повече от 3 за календарната година. Превишенията са 1,38% от общия
брой СДН за годината от двата пункта, Максималната СДК е измерена в пункт ІІ през
месец март – 214 μg/m3, което е превишение от 89 μg/m3. Посочената норма 125 μg/m3 е
определена с Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
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За сравнение през 2013 г. има 20 превишения на СДН, което е 4,18% от общия брой
СДН за годината от двата пункта, а през 2012 г. има 7 превишения на СДК, което е
1,84% от общия брой СДК за годината от двата пункта. През 2011 г. има 13 превишения
на изчислените СДК (3,86%), през 2010 г. няма такива, а през 2009 г. и 2008 г.
превишенията са съответно 3,93% и 5,97%. Тези данни са индикативни, тъй като не се
пробонабират 24 проби в денонощие, което не позволява достоверност на изчисляване,
съгласно Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. От
изложеното става ясно, че по показателя серен диоксид състоянието на атмосферния
въздух е подобрено по отношение на СДК. Въпреки че няма превишение на СЧК,
стойностите са по-високи, така че се отчита значителен брой превишения на горния
оценъчен праг, което показва увеличение на количествата серен диоксид в атмосферния
въздух спрямо предходните години.
ü Азотен диоксид - през 2014 г. са изследвани 3 480 броя проби, съответно 3 480
изследвания. На тяхна база са изчислени 1 740 средночасови концентрации, от които 23
или 1,32% са над пределно допустимите норми за СЧК на азотен диоксид във въздуха
на населените места (200 μg/m3). За сравнение през периода 2007 г. – 2013 г.
превишенията са съответно 8,15%, 15,45%, 4,43%, 2,96%, 3,71%, 3,22% и 2,04% от
регистрираните СЧК на азотен диоксид. Оформя се тенденция на намаляване на
процента на СЧК, като той е най-нисък за периода 2007 – 2014 г. през 2014 г.
Качеството на атмосферния въздух, в останалите общини, попадащи в териториалния обхват на
РИОСВ-Перник се контролира чрез мобилни автоматични станции /МАС/, които осъществяват
измерване в определени общини, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите
график.
През 2014 г. в Радомир се извършиха индикативни измервания на основните показатели на
КАВ : фини прахови частици, въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород,
амоняк и метан от мобилна автоматична станция на ИАОС. Изследването на КАВ се проведе в
продължение на 51 дни, избрани на случаен принцип, обхващащи всеки сезон от годината. Не
бяха регистрирани превишения на газообразните замърсители. Регистрирани са 13 превишения
на средноденонощната норма за ФПЧ10 от 50 мкг/м3. Съгласно изискванията на Наредба № 12
за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух /ДВ, бр.58/2010 г./,ако за оценяването на изискванията за
нормите за нивата на ФПЧ10 са използвани измервания на случаен принцип, следва да се
оценява 90,4 перцентил (да бъде по-ниска или равна на 50 μg/m3) вместо броя на превишенията,
който силно се влияе от обхвата на данните. След проведения анализ на резултатите от
измерванията на ФПЧ10, показа ниво при 90,4 перцентил 47,912 , което е превишение на
нормата.
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 ) 180mg/m3.
Нормативно няма регламентирана средночасова норма за ФПЧ10. През 2014 г. (за периода
13.08.2014 – 31.12.2014 г.) АИС Шумен е регистрирала 33 превишения на средноденонощната
норма (СДН - 50 mg/m3) по показател ФПЧ10.

5.1.2 Климат
Климатичното райониране на страната е извършено с отчитане на главните фактори,
формиращи климата на страната, които са географската и широчина, характера на релефа и
подложната повърхност, положението й спрямо големите водни басейни и общата атмосферна
циркулация. Въпреки установените тенденции на нарастване на температурите и намаляването
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на валежите, генералното климатично разделение на страната не е променено, поради факта, че
не са променени изброените климатообразуващи фактори. Климатичните области от А и Б
запазват своето местоположение. На фиг.5.1.2.1. са показани климатичните области на
територията на страната.

Фиг. 5.1.2.1. Климатични области на територията на България

A1
B2
A2

B1

B1

А – Европейско континентална климатична област: А1 – Умерено континентална климатична
подобласт; А2 – Преходно континентална климатична подобласт
В – Континентално-средиземноморска климатична област: В1 – Южнобългарска климатична
подобласт; В2 – Черноморска климатична подобласт
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. На фиг. 5.1.2.2 е показано климатичното райониране на страната според Събев и Станев.
В Дунавските райони континенталният характер на климата е най-добре изразен. Откритостта
на Дунавската равнина към североизток благоприятства преобладаването на континентални
въздушни маси през зимата.
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 7 климатични района.
Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина
Най-общо разглежданата територия се отнася към Умерено континенталната климатична
подобласт на Европейско-континенталната климанична област. В тази подобласт
континенталният характер на климата е най-добре изразен. Откритостта й към североизток е
предпоставка за преобладаването на континентални въздушни маси през зимата, което е
причина тук тя да е най-студена в сравнение с всички останали низини на страната.
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Фиг. 5.1.2.2. Климатични райони на България

Средната месечна температура през най-студения месец в годината- януари е между 1,5 - 2,8ºС
под нулата. При устойчиво антициклонално време след студени нахлувания на контенентални
или полярни въздушни маси при наличие на снежна покривка, температурите на въздуха
достигат до миинус 20-25ºС.
Въпреки студената зима, благодарение на малката надморска височина и на бързо нарастващия
ден през пролетта, тя настъпва тук сравнително рано. Средно около средата на март средната
температура на почвата на дълбочина 5-10см. се покачва над 5ºС, а в началото на април тя вече
е над 10ºС. Паралелно с това се повишава бързо и температурата на въздуха. Средната
денонощна температура на въздуха преминава устойчиво над 5ºС около 12 март и над 10ºС в
началото на април. Средната месечна температура за централния пролетен месец април е около
12ºС. Около 20-22 от дните на април са със средноденонощна температура над 10ºС и около 810 над 15ºС.
Лятото е топло със средни юлски температури около 23ºС. При по-интензивни летни
затопляния максималните температури достигат средно до 29,1 - 29,6ºС. При преобладаване на
малко облачно и слънчево време в условията на слабоподвижен антициклон, температурата на
въздуха може да достигне до 42,4ºС. Средно 80% от дните през летните месеци (юни, юли и
август) са с максимална температура над 25ºС и през 40% над 30ºС.
Есенното понижение на температурите в този район става малко по-бързо в сравнение с
пролетното повишение, като средните месечни температури за централния есенен месец
октомври са с около 0,5ºС по-ниски отколкото априлските. Температурата на въздуха спада
устойчиво над 10 градуса срадно в края на октомври и под 5 градуса в края на ноември.
В годишния ход на относителната влажност максимумът в равнинните райони изпреварва
минимума на температурата на въздуха. През декември, когато добре овлажнената почва все
още не е замръзнала, въздухът все още се обогатява с водна пара за сметка на изпарението.
Близостта на р. Дунав също е предпоставка за относително високата степен на влажност на
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въздуха. Минимумът на влажността е през август и е 62-63%, когато средните месечни
температури на въздуха са близки до максималните и се проявява добре изразено засушаване,
което възпрепятства обогатяването на въздуха с влага.
Разглежданата територия попада в район, характеризиращ се с целогодишно преобладаване на
ветрове от запад и северозапад. Средната месечна скорост на вятъра има добре изразен
годишен ход. Най-ветровито е времето през зимата и началото на пролетта, като максимумът на
скоростта на вятъра е през април, когато средната месечна скорост на вятъра е около 3 м/с.
Усилената динамика на атмосферата през пролетните месеци обуславя и най-малката честота
на случаите с тихо време. Процентът на затишията през април в различните части на района е
средно около 14-20%. Намалената атмосферна циркулация и преобладаването на
антициклонален тип време е причина за най-малки средни месечни скорости на вятъра в края
на лятото и началото на есента около 2м/с. Същата причина обуславя и максимумът на
случаите с тихо време през октомври - 23%.
Годишният валеж в района е около 600 мм и е един от най-ниските в страната. Той е
неравномерно разпределен през годината. Максимумът на валежите е юни - 80мм. Лятната
сума на валежа е 200мм. Най-малки са валежите през зимата около 113 мм, като минимумът е
през февруари - 32мм. Средно през годината има 85 дни с валежи, като най-голям е техния брой
през май-юни около 10 дни, а най-малък през август-септември около 5 дни. През зимните
месеци има средно 6-7 дни с валеж като в 4-5 от тях валежите са от сняг.
Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина
И този район, както предишния се отнася към Умерено континенталната климатична подобласт
на Европейско континенталната климанична област. Поради голямата отдалеченост на района
от Стара планина, орографското й въздействие почти не се чувства. Откритостта на Дунавската
хълмиста равнина на север и североизток създава благоприятни условия за безпрепятствено
нахлуване през зимата на студените континентални въздушни маси от източните райони на
Европа. Поради това зимата тук е относително студена. Тук средната температура през януари,
който е най-студения месец в годината е -2°. Най-ниските минимални температури при
антициклонално време и снежна покривка достигат до 18° под нулата, а в много студени зими
те могат да спаднат до 26,8° под нулата. Зимните застудявания обикновено са придружени с
чести ветрове, които в тази част на района са основно от североизток. В някои случаи
минималните температури в ниските места на речната долина могат да бъдат с 5 - 6 по-ниски в
сравнение със съседните им възвишения.
В този климатичен район зимата е най-сухият сезон, със средна сума на валежите 111мм, което
е 20% от годишния валеж, което подчертава континенталния характер на климата. Първата
снежна покривка обикновено се образува към средата на месец декември. В отделни
изключителни години първата снежна покривка може да се образува значително по-рано - още
в първата половина на ноември. Въпреки студената зима снежната покривка общо взето е
нестабилна и се задържа главно през отделни периоди от по няколко дни. Само в по-студени
снеговити зими тя може да се задържи непрекъснато до 30 и повече дни и поради натрупването
й може да надхвърли 100-120см. В нормални зими през януари средната й височинна не
надвишава 15-20см.
Характерна за този сезон е високата покритост на небето с облаци - средната месечна
облачност през зимата е от 6,5 до 7 бала. От тук и продължителността на слънчевото греене е
най-ниска - 150ч.
Пролетта настъпва сравнително рано. Още в средата на март средната денонощна температура
на въздуха преминава над 5°С, а в средата на април над 10°С. Все пак през пролетта е малко попрохладна отколкото в по-западните части на тази климатична област поради сравнително поголямата надморска височина и под влиянието на черноморските депресии. Средната
денонощна температура за месец април е 11°С. Пролетната сума на валежа е по-висока от
есенната и е 150мм.
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През лятото, поради по-голямата надморска височина температурите са сравнително по-ниски
като средната температура за юли 21,4°С, а броят на дните със средна денонощна температура
над 25°С е 5-10. Лятото е сезонът с най-голяма сума на валежа - 187мм.
Есенното понижение на температурите става приблизително със същия темп както пролетното
им повишение. Средната денонощна температура на въздуха спада под 10°С в третата декада
на октомври, а под 5°С през втората половина на ноември. Есента е почти толкова суха като
зимата със средна сезонна сума на валежа 117мм.
Предбалкански климатичен район
Предбалканския (припланински) климатичен район. Климатичните условия в този район се
характеризиран с голямо разнообразие поради сложната морфография на терена и
разнообразния характер на постилащата повърхност. Климатът в района се формира под
непосредственото влияние на издигащите се от юг склонове на Стара планина. Това
въздействие е най-силно проявено върху режима на валежите, температурите и вятъра и до
голяма степен върху режима на облачността и останалите метеорологични елементи.
Зимата тук е студена. Средната месечна температура за януари е около –1,9°С. В условията на
антициклонално време след студени североизточни нахлувания температурите могат да
спаднат до -13°С. Характерна особеност на термичния режим през зимата в района са
периодичните прояви на фьон, поради което максималните температури са относително повисоки (с около 3-4°С) от тези в други части на страната със същата надморска височина и
достигат до 13-16°С
Около 70-80% от валежите през зимата са от сняг. Снежната покривка е относително поустойчива поради по-ниските температури средно през зимния период. Тук има средно 50-60
дни със снежна покривка. Първата снежна покривка се образува през средата на ноември и
изчезва в средата на третата десетдневка на март. Зимните валежи тук са около 143мм, като се
явяват най-ниски в сравнение с другите сезони. Средната зимна обща облачност е над 7 бала.
Относителната влажност през зимата е висока и е в граници 77-85%. Този факт има значение за
замърсяването на въздуха, тъй като при такава влажност може би протичат трансформационни
процеси с амоняка и серния двуокис изхвърляни от предприятието.
Пролетта е относително по-прохладна със средна температура за централния пролетен месец –
април – 11,6°С. Сезонната сума на валежа през пролетта е 236мм, като най-валежен месец за
годината е май със средна месечна сума на валежа около 112мм. През този сезон облачността
намалява и е около 6 бала. Наблюдава се слаб спад на относителната влажност през този сезон
като средните и месечни стойности са в граници 68-72%.
Лятото тук не е така горещо както в другите по-отдалечени от планината и по-ниски части на
Дунавската хълмиста равнина. Средната месечна температура през юли е около 22°С, като в
условията на устойчиво антициклонално време температурата на въздуха може да достигне до
около 35°С. Орографското влияние на Стара планина обуславя нарастване на летните валежи,
които за района са малко по-високи от пролетните и са – 246мм. Общата облачност през лятото
спада от около 5 бала за юни до около 3 бала за август, което е и най-ниската средна месечна
стойност за годината. Средната месечна относителна влажност също намалява, но се задържа
над 58%.
Есента е относително мека със средна месечна температура за октомври 12°С, което е малко
по-висока стойност от тази за симетричния му месец април. През септември и октомври
максималната температура може да достигне съответно до около 32°С и 27°С. Средната сума
на валежа за есента е 186мм.
Тъй като вятърът е един от метеорологичните елементи, най-силно влияещ на дифузията и
разпространението на примеси в атмосферата, то ще направим кратък анализ на режима на
вятъра в района.
Средната месечна скорост на вятъра от 1,3 m/s през август до около 2 m/s през зимните месеци.
Най-ветровит период от годината се наблюдава от февруари до май, а най ниски са средните
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месечни скорости в края на лятото и началото на есента. От показаните рози на вятъра се
вижда, че както през представителните за сезоните месеци, така и средно за годината
преобладаващи са ветровете от NW и SE. Най-голям е процентът с тихо време през октомври –
64,2% и януари – 61,4%, а най-нисък през април – 50%. Общо за годината случаите на тихо
време са 57,2%.
Климатичен район на хълмистите и нископланински части в Западна Средна България
Тази част на България се характеризира с голямо разнообразие в морфографско отношение.
Като изключим високите части на планините и котловинните полета, това е това е третата найголяма по площ част на западна Средна България. Климатичните условия тук се определят от
сравнително голямата надморска височина – средно от 700 до 1000м. Формирането на климата
в района е в пряка зависимост от морфографските особености като преобладаването на
наклонени терени с различно изложение и на клон, което формира голямо разнообразие в
топлинните и валежни условия.
Зимата в района е студена и относително бедна на валежи, но без много ниските минимални
температури, които се регистрират в съседните котловинни полета поради честите
температурни инверсии при антициклонално време. Средната януарска температура в района е
около –3,3°. Тук средните от най-ниските минимални температури, са с около 2 до 4-5 повисоки от тези в съседните котловини. Средната минимална температура за централния зимен
месец януари е –8,7°, а абсолютната минимална –21,5°. Зимата е сезонът с най-висока
атмосферна влажност. Въпреки студената зима при нахлуване на по-топли въздушни маси
максималните температури могат да достигнат до около 10-14°. Относителната влажност през
зимните месеци се движи в граници 81-84%. При средна месечна облачност за зимните месеци
около 7 бала зимната на валежите са около 120мм. Съобразно с относително по-голямата
надморска височина снежната покривка в района се задържа относително по-дълго време –
общо 60 до 80 дни.
Пролетта в района настъпва относително късно – средната денонощна температурата се
задържа устойчиво над 5 ° средно към края на март и ли началото на април. Преобладаването
на наклонени терени в този район създава по-благоприятни условия по отношение на
формирането на последните пролетни и първите есенни мразове. Пролетните валежи са 160мм.
Лятото в района е сравнително прохладно със средна температура за централния летен месец
юли около 18°. Средните максимални температури през лятото са в граници 23-26°, като при
отделни синоптични обстановки може да надхвърлят 32°. Затова тук за периода на устойчиво
задържане на температурата над 10° се натрупва температурна сума 2200-2800°.
Относителната влажност е 72-76%, а общата облачност 3,7-5,7. Хълмистият нископланински
терен е благоприятен за развитие на вътрешно-масова облачност и чести краткотрайни валежи.
От друга страна районът на попада в сянката на западна Стара планина по отношение на при
северозападни нахлувания. Лятната сума на валежа е около 180мм. В резултат летните валежи
значително надвишават зимните с около 14-15% от годишната сума на валежите. По този
показател климатът в района е с изразен умерено-континентален характер. По този показатели
климатът тук се доближава до умерения континентален характер на климата в Дунавската
хълмиста равнина. От друга страна температурните условия в хълмистият нископланински
район се доближава до характерните особености на планинския климат – хладно лято и малка
годишна амплитуда на температурата. Изобщо съчетаването на невисоките летни температури
с относително големите летни валежи са предпоставка за добро овлажняване на почвата през
летния сезон.
Средната месечна температура през централния есенен месец октомври е около 9°,
относителната влажност е 70-80%, а облачността е в граници 4-7 бала.
Климатичен район на високите полета на Западна средна България
Климатичните особености на разглеждания район се определят главно под влияние на
морфографските особености на района. Това е един от основните фактори, с които трябва да се
съобразяват всички замърсяващи атмосферата предприятия в района.
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Морфографските условия налагат своя отпечатък особено през зимата. Въпреки, че районът е
разположен южно от Стара планина и до известна степен е защитен от по-слабите
североизточни нахлувания, зимата тук е твърде студена. Причина за това освен котловинната
форма на терена е и надморската височина. Тези фактори напълно компенсират относително
по-южното положение на района. По същите причини пролетта и лятото са относително похладни в сравнение с другите равнинни райони на страната.
Близкото съседство на планините води до - увеличаване на лятната конвективна облачност и
вътрешно масовите валежи; ветровете са слаби със сравнително голям процент затишия; при
подходяща циклонална обстановка се проявява фьон, който е характерен за студената част на
годината; голяма честота на температурните инверсии.
Средната годишна температура на въздуха в тази част на полето е в граници 9,6 - 9,9С°. През
най-студения зимен месец - януари, средната месечна температура е около -2С°. В следствие
котловинния характер на полето се създават благоприятни условия за задържане на студен
въздух и допълнителното му радиационно изстиване. По тази причина при антициклонално
време, след студени нахлувания, могат да се отбележат изключително ниски температури под 30С°.
Преходът от студено към топло време е сравнително плавен. Средното месечно междудневно
изменение на температурата на въздуха през зимните месеци е около 2С°. Характерна
особеност на термичния режим през зимата са честите и продължителни температурни
инверсии. В около 70% от зимните дни се наблюдават температурни инверсии във въздушния
слой до 2000м надморска височина. Средната мощност на приземните инверсии е 350-400м .
Продължителността на задържане на инверсиите зависи от синоптичната обстановка и може да
е от няколко часа до няколко денонощия без прекъсване. При мощни стационарни антициклони
има случаи на задържане на инверсията до 15-20 последователни денонощия. Броят на дните,
когато водата замръзва през зимата са около 27.
Максимумът на относителната влажност се наблюдава през зимните месеци декември и януари
, когато средната денонощна влажност е над 80%. Денонощните колебания на влажността са
значително по-малки, като сутрин тя варира от 85 до 90% , а в часовете около пладне от 75 до
80%.
През цялата година преобладават западните , а след това източните и северозападните ветрове.
Максимумът в годишния ход на скоростта на вятъра е в периода януари април, когато
средноденонощната скорост на вятъра се колебае от 3 до 4,5 m/s. Характерна особеност за
района през зимния сезон е проявата на фьонов вятър. Броят на дните със силен вятър е найголям през февруари, март и април -2,0, 1,2 и 1,4 дни , средно за годината той е 9,9 дни.
Зимните валежи в района са най-малки – общата им сума е около 80-120мм. През януари 60%
от валежите са от сняг. Ниските температури в комбинация с относително големия процент
снеговалежи обуславят формирането на устойчива снежна покривка, която се задържа около
50-60 дни, като за Самоковското поле сняг има през около 80 дни.
Поради относително голямата надморска височина на полето пролетта е прохладна със средна
месечна температура през април около 9,7С° .Характерен климатичен белег на района е твърде
късното прекратяване на пролетните мразове - към края на април. Дните с топене при наличие
на лед или сняг, през пролетта са 4. Пролетните валежи в района са най-общо в граници 146170мм.
Лятото в разглеждания район е значително по-прохладно в сравнение с другите райони на
страната. Средната месечна температура през най-топлия летен месец - юли е около 20С°.
Средните от максималните температури през най-топлите месеци юли и август са около 23,626,3С°. В отделни горещи години могат да се отбележат изключително високи температури
достигащи до около 40 С°.
През лятото също се наблюдават температурни инверсии, но за разлика от зимата те са с малка
мощност - средната им дебелина е около 200м, като най-чести (60% от случаите) са с дебелина
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100-200м. Летните температурни инверсии обикновено са радиационни и се образуват през
нощта , а се разрушават сутринта.
Въздухът е най-сух през август, когато средната денонощна влажност се колебае от 60-65%
.Сутрин относителната влажност е по-висока и варира от 72-78 % . По пладне тя е значително
по-ниска - 40-45%.
Летните валежи са от порядъка на 170 - 210мм. Тяхното количество заедно с относително
ниските летни температури характеризира района като такъв с по-слаби летни засушавания,
отколкото низините в северна и средна България. Разликата между летните и зимните валежи е
средно около 15% и се доближава по стойност до тази на Дунавската равнина.
Въпреки относително голямата надморска височина на полето есента е относително мека със
средна месечна температура през октомври около 10-11С° . Мощността на температурните
инверсии през есента се увеличава до 300м , като се случват периоди без разрушаване на
инверсията до 3-4 денонощия. В 40метровия въздушен слой през 90% от нощите през есента
има инверсии.
Характерен климатичен белег на района е твърде ранното започване на мразовете през есента през първата половина на октомври. Дните с топене при наличие на лед или сняг през есента са
средно около 2. Броят на дните, когато водата замръзва са 13 през есента. Датите на начало и
край на периода с устойчиво задържане на температурата над 0С° са съответно 16.II. и 16.ХII, а
над 10 - 15I., 20.Х. Есенните ва лежи в района са около 130-150мм
За много задачи е необходимо да се познава режимът на силните ветрове. Под силен вятър са
разбира скорост на вятъра по-голяма или равна на 14 m/s. Под ден със силен вятър се разбира
ден, в който поне веднъж в сроковете на наблюдение скоростта е била равна или по-голяма от
14 m/s. Максимална честота имат западните силни ветрове, 40%, следвани от северозападните
(35%). Изключително опасни за задържане на замърсители в атмосферата са случаите на тихо
време , както и честотата на ветрове със скорости по-малки или равни на 2 m/s . Случаите на
тихо време са 48% средно за годината, следвани от слаби ветрове от изток - 12%, югоизток и
юг - 9%.
Планински климатичен район
Витоша. Климатът тук е умерено континентален. Планинският климатичен район на Умереноконтиненталната климатична подобласт на страната обхваща местата с надморска височина над
1000м. Главните особености на климата тук са силното понижение на температурата с
надморската височина и увеличаването на валежите. Спадането на температурата с
надморската височина е по-силно изразено през лятото и по-слабо през зимата, което води до
наблюдаване на по-малка годишна амплитуда на температурата на въздуха, в сранение със
съседното Сафийско поле.
Като цяло зимата тук е студена със средни януарска температура е около 4 - 6 под нулата.
Дните с отрицателна средна денонощна тепература през зимния сезон около 60 - 80%. Въпреки
твърде ниските средноденонощни температури, абсолютните минимални не падат толкова
ниско колкото в Софийско поле. Тази особеност е следствие от спецификата на формиране на
топлинните условия по склоновете, където на се създават условия за задържане на въздушни
маси и допълнителното им радиационно изстиване. В отделни изключително студени дни
абсолютната минимална температура може да спадне под -170С, а при затопляния може да
достигне до 7-8 0С над нулата.
Поради ниските средни денонощни температури и голямата надморска височина тук се
формира устойчива снежна покривка. Максималната дебелина е около 180см., а на отделни
места е и повече. Валежите през зимата са 198 мм Годишния брой на дни със снежна покривка
е 164. От декември до средата на април тя се задържа устойчиво.
Пролетта настъпва късно, като централният за сезона месец април има зимен характер - с ниски
температури и снеговалежи. Активната динамика на атмосферата през този сезон го определя,
като най-ветровит. Средните месечни стойности на вятъра са от 2 до 3 m/s.
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Лятото е относително хладно със средни температури от 10 до 16.5 С0. Най-ниските
температури през сезона могат да достигнат до 1-2 0С. Средните от абсолютните максимални
температури са около 23-26 0С. Облачността през тези месеци е променлива, като средномесечната е обща облачност е от 3 до 5 бала. Максимумът на валежите е в края на пролетта
(май) и началото на лятото (юни) и е съответно 150 и 133mm. През лятото времето е най-тихо
като срените месечни скорости на вятъра достигат до 1.9 m/s на открито.
Есента е мека и сравнително суха. Средните месечни температури за м. октомври са около 40С,
а общата облачност е само 3.8 бала, което очертава сезона като изключително удобен за спорт
и туризъм. Валежите през трите месица на есента сумарно са 286 mm.
Континенталния характер на климата най-ясно проличава от контраста между значително помалките зимни валежи в сравнение с тези през лятото. Така например разликите между зимните
и летни валежи е около 10% от годишната им сума, а в отделни години тази разлика може да
достигне до 20%. Това се обуславя главно от изострянето на студените фронтове през топлата
част на годината поради засилване на вертикалните движения на въздушните маси по склона на
планината и относителното размиване на топлите фронтове през студената част на годината.
Елементите на физико-географската среда оказват разнопосочно влияние върху степента на
замърсяване на въздуха при фиксирана система на активни или евентуални (аварийни)
източници на замърсяване
В пониженията на релефа през ясни и тихи нощи ще се формират различни по дълбочина
инверсии на температурата, които от своя страна са неблагоприятни за задържане на
замърсители от източници с малка височина разположени в дъното на релефната форма.
Обратно през деня там се получава прегряване на въздушните маси, което от своя страна
спомага за изнасянето на праховидните замърсявания във височина.
Долините и деретата могат да играят ролята на естествен аерационен канал усилващ
въздушните течения ориентирани по геометрията им. В зависимост от синоптичната
обстановка при поява на димен (прахов) факел, ако има такъв, той ще е насочен предимно по
посока съобразена с тази особеност, което спомага за пренасянето на примеси на по-големи
разстояния от източника. От друга страна при безветрие се създават условия за инверсионно
разпределение на температурите, което може да доведе до натрупване на замърсители в
приземния въздушен слой, което от своя страна също може да има опасни последици, пак при
условие че има изхвърляне на замърсители в атмосферата.
Изменение на климата
Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, с които човечеството ще
трябва да се справи през следващите години. Повишаващите се температури, топящите се
ледове и все по-честите суши и наводнения са доказателство, че изменението на климата е
факт. Рисковете за цялата планета и за бъдещите поколения са огромни и затова са необходими
спешни мерки.
Рекордно високите температури през последните десетилетия, топенето на ледниците, повлажният въздух и още седем ключови индикатора показват, че глобалното затопляне на
климата е неоспорим факт. Всеобхватният преглед на данните за климата през последното
десетилетие обединява зад това становище 303-ма учени от 48 страни. Резултатите от тяхната
съвместна работа са публикувани в „Доклад за състоянието на климата 2009“, издаден от
американската Национална океанска и атмосферна служба през юли 2010 г.
За да може да се направи оценка на характера и степента на изменение на климата в рамките на
РБУ е необходимо провеждането на специализирано изследване с моделиране на очакваните
климатични промени с много по-малка стъпка на изчисление. Същевременно съществуващите
разработки дават добра представа за очакваните насоки в процеса на колебание на климата.
По данни на НИМХ към 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.
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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
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
В периода 1988-2014 г. средната годишна температура на въздуха (за районите с н.в. до 800 m)
е нараснала средно с 0.8oС спрямо нормата за референтния климатичен период 1961-1990 г.,
като се изменя в границите от 10.6oС до 13.0oС. Запазва се нарастващата тенденция на
колебанията на средната годишна температура на въздуха, при това температурните аномалии
за всички години след 2007 г. (с изключение на 2011 г.) са над +1oС

Фиг. 5.1.2.3. Колебания в средната годишна температура на въздуха 1988-2014г.

През 2014 г. годишната температура на въздуха за районите с н.в. до 800 m е средно с 1.2oС над
нормата, единствено в Северозападна България увеличението е по-малко – с 0.9oС над нормата.
Най-топлите месеци, със значителни положителни аномалии на средната месечна температура
на въздуха за цялата територия на страната с н.в. до 800 m, са март (+3.2oС), февруари (+3.0oС),
януари (+2.9oС), август (+1.9oС) и декември (+1.3oС).
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Средногодишната сума на валежите през 2014 г. (за районите с н.в. до 800 m) е 1013
mm, като това е най-валежната година за целия период 1988-2014 г., по-валежна от
рекордната 2005 г. (със средногодишна сума от 924 mm). Средно за страната
годишният валеж е 166% от нормата за периода 1961-1990 г., като варира от 74% до
230%.
През 2014 г. най-много валежи са паднали в Северозападна България (средно 182% от
нормата), в Централна Южна България (176%) и в Източна България (171%), а наймалко е количеството на валежите в Югозападна България (148% от нормата). Найвалежните месеци за цялата територия на страната са септември (до 902% от месечната
норма, в Асеновград), октомври (до 487% в Старо Оряхово, област Варна) и декември
(до 370% в Силистра). Най-сух е бил февруари – средно 25% от месечните норми за
ниската част от страната. Валежите през август и ноември са около нормата, съответно
– 121% и 99%.
Фиг. 5.1.2.4. Колебания в средната годишна сума на валежа 1988-2014г.

Изследването на колебанията и изменението на снежната покривка е от съществено
значение, особено в условията на променящия се климат, поради все по-често
срещащите се засушавания в България и на Балканския полуостров, а също и поради
наводненията, вследствие на масовото снеготопене след обилни и продължителни
снеговалежи.
През периода 1988-2014 г. се запазва намаляващата тенденция в колебанията на
средната максимална височина на снежната покривка в районите с надморска височина
800-1800 m (независимо от високата стойност през 2012 г.), като през 2014 г. е
достигната най-ниската стойност на този показател – 24 cm.
През последните години се увеличава честотата на екстремните метеорологични и
климатични явления в България. Особено след средата на 90-те години на 20 век, серия
от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни конвективни бури,
предизвикаха сериозни материални щети и човешки жертви, в редица райони на
България. Само през 2014 г. опасни метеорологични явления от конвективен произход
(интензивни и обилни валежи, гръмотевични бури, градушки, често съпроводени с
пориви на силен до бурен вятър) са причина за огромни щети върху селскостопанска
продукция, инфраструктура, жилищни и обществени сгради, като причиниха и човешки
жертви в много области на страната.
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Фиг. 5.1.2.5. Колебания на средната максимална височина на снежната покривка
(cm) за районите с надморска височина 800 - 1800 m през периода 1988 - 2014 г.

В периода 1988 - 2014 г. годишният брой на дни с гръмотевична дейност за равнинната
част от страната е много близък до нормата, като варира от 122 дни през 1998 г. и 2012
г. до 164 дни през 2005 г. Броят на дните с гръмотевични бури през 2014 г. е 148 или
само със 7% повече от нормата.
Регистрираните дни с валежи от град през 2014 г. са с над 50% повече от средните за
периода 1988-2014 г. За изследвания 27-годишен период регистрираните дни с
градушки за районите с надморска височина до 800 m са най-много през 2014 г.
Увеличението на броя на дните с масови градушки, регистрирани в над 4
административни области на страната, през 2014 г. е още по-голямо. През топлото
полугодие (месеците от април до септември), когато се регистрират около 90% от
всички валежи от град, броят на дните с масови градушки през 2014 г. е 4 пъти поголям от средния за изследвания период
НИМХ разработва климатични сценарии на национално ниво чрез прилагане на
симулационен модел ALADIN. На следващата фигура са представени очакваните
годишни промени за температурата и валежите в края на 21 век, в сравнение с периода
1961-1990г.
Фиг.5.1.2.6.а. Годишни температурни
промени (в ° C) в края на на 21-ви век, в
сравнение с 1961-1990

Фиг.5.1.2.6.б. Годишни промени за
валежи (в %) в края 21-ви век, в
сравнение с 1961-1990
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Въз основа на резултатите, получени от симулационният модел, могат да бъдат
направени следните изводи:
·

зимите ще бъдат по-меки и през следващите десетилетия;

·
ледените дни ще намалеят, а високата температура, ще се отрази на развитието
на редица земеделски култури през зимата;
·
сегашните летни условия постепенно ще изчезнат, тъй като ще бъде по-горещо
със средни максимални температури на въздуха над 30°С най-често в равнинните
райони на страната;
·
броят на летните дни ще се увеличи до 90 дни в периода 2021-2050. Процентът
на летните дни се очаква да нарасне с 18-20% над 40% в повечето равнинни места в
южна България;
·

горещите дни ще се увеличат до 30% до края на 21-ви век;

·
очаква се повишен риск от почвено засушаване - повишение в честотата на
случване, интензивността и степента на въздействие на почвеното засушаване.
Основна причина за регистрираните климатични процеси е нарастването на емисиите на парникови
газове (ПГ). Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на
климата (РКОНИК), България има задължението да провежда ежегодни инвентаризации на
емисиите на парникови газове по източници и поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК
методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове:
въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs),
перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на
парниковите газове (NOx, CO и NMVOC) и серен диоксид (SO2). За сравняване на различните
парникови газове (ПГ), чрез различната им сила да ускоряват глобалното затопляне, от
Междуправителственият комитет по изменение на климата (IPCC), е създаден индекс, наречен
“потенциал за глобално затопляне” (ПГЗ). Въздействието на топлинната енергия на всички ПГ
се сравнява с въздействието на СО2 (ПГЗ = 1) и се обозначава като СО2 еквивалент (CO2 - екв.)
Данните от инвентаризацията на емисиите на ПГ за 2014 г. показват, че общите емисии на ПГ в
CO2 - екв. са 57 303,70 гигаграма (Gg) без отчитане на поглъщането от сектор “Земеползване,
промяна в земеползването и горско стопанство” (ЗПЗГС). Нетните емисии (с отчитане на
поглъщането от ЗПЗГС) са 46 122,95 Gg.
В Таблица 5.1.2.1 са посочени емисиите на основните ПГ, сумарните емисии (без отчитане на
ЗПЗГС) и делът на общите емисии от емисиите през базовата 1988 г., приети за 100%.

Табл. 5.1.2.1. Агрегирани емисии на ПГ (без сектор “Земеползване, промяна в
земеползването и горско стопанство”), Gg CO2-екв. и дял в проценти на общите
годишни емисии спрямо базовата година
Парникови газове/години
1988

CO2
CH4
N2O
HFCs PFCs SF6
Общо
Дял
87955,61 17197,84 9761,48 0,00 0,00 3,30 114918,23 100%

1989

86638,79 16859,83 9126,29

0,00

0,00 3,49 112627,46 98%

1990

79278,07 16979,00 8483,20

0,00

0,00 3,69 104743,96 91%

1991

60761,98 15343,23 6514,98

0,00

0,00 3,91 82624,10

72%

1992

57513,99 14362,73 5477,40

0,00

0,00 4,13 77358,25

67%

1993

58134,95 13030,09 4951,10

0,01

0,00 4,37 76120,53

66%

1994

55804,96 11750,43 4859,89

1,08

0,00 4,63 72420,99

63%

1995

57352,89 11339,91 4740,71

2,99

0,00 4,90 73441,40

64%
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1996

57699,11 11116,65 4622,84

5,17

0,00 5,18 73448,94

64%

1997

54941,32 10559,34 4377,03

8,14

0,00 5,48 69891,31

61%

1998

52318,64 9956,74 3566,85

13,36

0,00 5,80 65861,38

57%

1999

45897,35 9477,00 3731,49

19,95

0,00 6,14 59131,92

51%

2000

45040,83 9315,62 3805,91

25,62

0,00 6,49 58194,47

51%

2001

48757,49 8672,21 3889,85

37,33

0,00 6,87 61363,76

53%

2002

45972,73 8838,19 3832,03

52,27

0,00 7,27 58702,49

51%

2003

50196,53 9641,08 3671,02

70,35

0,00 7,69 63586,67

55%

2004
2005

49077,03 9126,46 4211,12 104,03 0,00 8,13 62526,77
50105,17 8423,42 4060,65 157,45 0,00 8,16 62754,85

54%
55%

2006

51362,69 8284,49 3584,62 220,37 0,00 8,48 63460,65

55%

2007

55109,56 8319,11 3635,38 302,55 0,00 8,81 67375,41

59%

2008

53586,65 8179,26 3870,95 497,35 0,00 9,16 66143,37

58%

2009

45406,90 7825,44 3462,91 561,37 0,02 9,52 57266,16

50%

2010

47587,52 7868,77 3933,56 600,31 0,06 12,47 60002,68

52%

2011

52925,85 8099,68 3584,04 657,56 0,06 14,19 65281,39

57%

2012
2013

48045,17 7750,48 3652,10 751,88 0,06 19,29 60218,98
42479,94 7621,48 4040,35 898,62 0,05 19,72 55060,17

52%
48%

2014

45082,93 7577,42 3610,31 1017,39 0,04 15,62 57303,70

50%

Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2014 г.
Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии (в CO2 – екв.) за 2014 г.
показва, че емисиите на CO2 имат най-голям дял от общите емисии на ПГ – 79%, емисиите на
CH4 са на второ място с 13%, емисиите на N2O с дял 6% остават на трето място, F - газове са с
дял от 2% - на четвърто.
Анализът на данните за периода 1988 – 2014 г. Показва, че емисиите на основните ПГ имат
тенденция към намаляване. През 2014 г. са емитирани общи емисии на ПГ – 57 303,70 Gg CO2екв. или 50% от емисиите през базовата година, като минимумът e през 2013 г.
Република България участва в международните усилия за предотвратяване и адаптиране към
негативните последици от изменението на климата, като страна по водещите международни
инициативи - Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК) и
Протокола от Киото (ПК). Като част от ЕС, страната ни също е пряко ангажирана в този процес
и на европейско ниво.
Подобряването на качеството на живот, осигуряването на благоденствие за настоящите и
бъдещите поколения и постигането на дългосрочен икономически просперитет зависят до
голяма степен от разумното и рационално използване на природните ресурси, съхраняването на
екосистемите и насърчаването на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни
производства, които не увреждат околната среда.
Основната цел на политиката за управление на водите е осигуряването на достатъчно
количество и добро качество на повърхностните и подземните води за населението, водните
екосистеми и икономиката на страната, посредством устойчиво, балансирано и справедливо
водоползване, в интерес на обществото и за осигуряване на здравословна околна среда.
Съгласно Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения,
транспонирана в Закона за водите (2010 г.), са изготвени предварителна оценка на риска от
наводнения за всеки речен басейн, както и карти на заплахата и риска от наводнения, на
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районите за които е установено, че има значителен потенциален риск от наводнения или може
да се предвиди такъв.
Планове за управление на риска от наводнения, за определените райони ще включват мерки за
намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве,
околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност,
включително и мерки за намаляване на вероятността от наводнения.
Дейностите за ограничаване и адаптация към изменението на климата са приоритетни за
Европейския съюз. Това намира израз в общата европейска политика чрез интегриране на
целите за намаляване на парниковите газове в секторните политики.
Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и нескъпоструващи
мерки (опазване на водните ресурси, сеитбообороти, използване на устойчиви на суша сортове,
обществено планиране и повишаване на информираността на обществеността) до
скъпоструващи защитни мерки и мерки за преместване (увеличаване височината на диги,
преместване на пристанища, промишленост и хора далеч от ниско разположени крайбрежни
зони и алувиални долини). През април 2013г. беше създадена стратегия на ЕС за адаптиране
към изменението на климата (COM(2013)0216), за да се насърчава по-добрата координация и
обмен на информация между държавите членки и да се засили интегрирането на съображенията
от значение във всички съответни политики на ЕС.
Както е отбелязано в Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата, въпреки че
липсва истински всеобхватен преглед на разходите за адаптация в ЕС, разходите за
допълнителни мерки за защита от наводнения се изчисляват на 1,7 милиарда евро годишно до
2020 г. и 3,4 милиарда евро годишно до 2050 г. Тези мерки могат да бъдат много ефективни,
тъй като с всяко едно евро, похарчено за защита от наводнения, бихме могли да избегнем щети
за шест евро.
Могат да се посочат няколко примера за съвместни проекти за адаптация между европейски
държави или големи градове, като някои от тях са съфинансирани от ЕС — например по
програмата LIFE. По-специално по линия на политиката на сближаване се съфинансират
множество трансгранични, транснационални и междурегионални програми и проекти за
адаптация към изменението на климата, включително в рамките на макрорегионалните
стратегии на ЕС за басейна на река Дунав и Балтийския регион
Действията по адаптацията и смекчаване на ефекта от изменението на климата включват
устойчивото управление на водите и системи за ранно предупреждение. Основаните на
екосистеми подходи обикновено са икономически ефективни при различни сценарии. Те са
лесно достъпни и осигуряват множество ползи като понижаване на риска от наводнения , помалка ерозия на почвата, подобрено качество на водата и въздуха и намаляване на ефекта на
„топлинен остров“.

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
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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.11

Таблица 5.2.1.1. Повърхностни водни тела в Дунавски район за басейново
управление
Площ на
водосборната
площ (км2)

Общ брой
ВТ

Брой ВТ
категория
реки

Брой ВТ
категория
езера

р.Ерма

436,35

1

1

-

Р.Нишава

722,89

3

3

-

Реки западно от р.Огоста

3910,58

26

20

6

Р.Огоста

4282,3

32

29

3

Р.Искър

8607,13

83

77

6

Р.Вит

3227,56

14

11

3

Р.Осъм

2838

18

18

-

Р.Янтра

7861,91

48

43

5

Р.Русенски Лом

2985,36

15

10

5

Дунавски Добруджански
реки

8027,15

12

11

1

Р.Дунав

4330,86

4

1

3

47230

256

224

32

Поречие

общо

§

Река ЕРМА (Трънска река)

Река в Сърбия и България, ляв приток на Нишава, в която се влива на територията на
Сърбия. Извира от Влашка планина (Сърбия). Дължината на р. Ерма е 65 km, в
България - 25 km. Водосборна площ до гр.Трън, 360.5 km2. По-големи притоци са
реките Ябланица (24.6 km), и Лишковица (15.5 km).
§

Река НИШАВА (Гинска река)

Река в средната част на Западна България и в Сърбия, Десен приток на Южна Морава, в
която се влива на запад от Ниш, Сърбия. Под името Гинска река извира от местността
“Голямо мочурище”, на около 0.6 km западно от вр. Малък Ком (висок 1959 m),
Западна Стара планина. Водосборната площ на реката в България е 191 km2, а
дължината ѝ е 218 km, от които 40 са в България.
§
11

Поречия на ректе на запад от р. Огоста:

Съгласно ПУРБ в ДРБУ 2016-2021 (проект).
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ü Река ТИМОК- извира в източна Сърбия, десен приток на Дунав, в който се влива на
северозапад от с.Връв, Видинска област. В приустийната си част служи за граница
между България и Сърбия (около 15 km). Образува се от Свърлишки Тимок и
Търговищки Тимок. За начало на Тимок се приема Търговишки Тимок, който извира на
Сърбска територия на северозапад от вр.Миджур, в Чипровско-Берковската планина,
Западна Стара планина. Най-голям приток е Църна река. Дължина на река Тимок е 183
km, а площта на водосборния басейн 4630 km2. Маловодието на реката е през месеците
август-септември. Пълноводие през март-април. В българския сектор водите на Тимок
се използуват за напояване.
ü Река ТОПОЛОВЕЦ извира под името Мостище на 1.75 km североизточно от височината
Връшка чука, Западен Предбалкан. Долното й течение във Видинската низина е
коригирано. Дължина й е 67.6 km, а водосборната площ 582.8 km2. Най-големи притоци
са Рабровска река (дълга 25.7 km) и Делийска река (33 km). Пълноводието на реката е
през март - 18.8%, а маловодието през август-октомври (4.76-5.76% от годишния отток).
ü Река ВОЙНИШКА се образува главно от два притока: Чичилска и Короманица. За
начало е приета р. Чичилска, която извира източно от вр. Черноглав. Повечето от
рекичките, образуващи началото на р. Чичилска, извират от югоизточните склонове на
вр. Връшка чука, а останалите – от северните склонове на вр. Черноглав. Горните части
на водосборните области на тези рекички са гъсто залесени с широколистни гори и
храсталаци
ü Река ВИДБОЛ извира под името Джоновец но около 300 m от вр. Бабин нос (1108 m),
Западна Стара планина. В горното си течение и част от средното тече на изток. След с.
Макреш променя посоката, тече на север през тясна долина и се влива в Дунав на 2.5
km южно от Дунавци, Видинска област. Формира се от множество малки рекички
(дерета). Коритото на реката е засипано с неголеми камъни, пясък и чакъл, наслоени от
деретата (притоци на реката) с незалесени водосборни области и имащи пороен
характер. Бреговете са повечето скалисти и стръмни (с наклон към 40°).
ü Река АРЧАР извира от югоизточните склонове на Бабин нос (на 300 метра от върха).
Дължината на реката е 59.4 km, средния наклон 17.50/00, с поречие от 365.4 km2.
Притоци: р.Ошанска, р.Салашка (дължина 26.9 km, водосборна площ 123.7 km2) и др.
Маловоден период, при заустяването си в р.Дунав, през м.август-септември (2.3-2.7% от
годишния отток), пълноводния период на реката е през м.март - април (16.2-18.2% то
годишния отток
ü Река СКОМЛЯ е извира южно от в.Соколов венец (719.4 м н.в.)на рида Венец. Дължина
41,6 km, водосборната площ 162,8 km2. В долното течение на реката е направена
корекция и тя се влива чрез канал в река Дунав, южно от остров Керкенеза. Речната й
система включва няколко къси първоразредни притока и е много малка гъстото. По –
значими притока: р.Манастирска- ляв приток и р.Мечкобор-десен приток.
ü Река ЛОМ е десен приток на Дунав, в който се влива при гр.Лом. Извира от ЧипровскоБерковската планина, Западна Стара планина. При заустяването си в р. Дунав
маловодието е през август-септември (2.4-2.9%), а пълноводието през март-април и май
(14.3-18.0%). Замръзва 20–40 дни годишно. В басейна на Лом са изградени 6 язовира,
между които е яз. Дреновец. Водите й се използват за електродобив (ВЕЦ “Китка”, ВЕЦ
“Горни лом”, ВЕЦ “Фалковец”) и за напояване(от няколко помпени станции се вземат
над 100 l/s вода). При устието на реката е изградено зимно пристанище за български
дунавски флот. В поречието на река Лом са селата Брусарци, Василовци, Трайково –
Област Монтана.
ü Река ЦИБРИЦА е десен приток на Дунав, в който се влива югоизточно от с.Долни
Цибър, област Монтана. Извира от местността “Влашко поле”, на около 1.7 km северно
от Шеров връх и вр.Костин в Широка планина, Западен Предбалкан. Тече на
североизток през Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина в широка асиметрична
долина (с по-стръмни източни склонове). По-изразен пълноводен период е през март 15.3%, маловоден такъв през август - 3.7% от годишния отток. Цибрица има
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сравнително променлив отточен режим. През пролетното пълноводие се оттичат 54.78%
от годишния обем на оттока, а през летния период – около 12%. Реката замръзва 20-40
дни годишно. Водите й се използват главно за напояване.

§

Поречие на река Огоста е десен приток на Дунав, в който се влива на около 6.5 кm
западно от Оряхово. За начало на Огоста е приета Чипровска река, която извира на
около 0.7 кm изток-югоизточно от вр. Вража глава (1936 m) в Чипровско-Берковска
планина, Западна Стара планина. Дължина на реката е 144.1 кm, с водосборна площ от
3157.1 кm2 Огоста приема водите на около 40 притока, най-големи от които са
Превалска река (дължина 19.3 кm), Лопошанска Огоста (17.0 кm ), Дългоделска Огоста
(29.3 кm), Берковска река (16.8 km ), Бързия (35.1 km), Шугавица, Ботуня, Въртешница
(38.2 km ), Черна река (12.9 km ), Рибине. При Мизия реката е пълноводна през
месеците март-май (14.38-15.92%) и маловодна през месеците август, септември и
октомври (3.1-3.7%). Замръзва 20–40 дни годишно.

§

Поречие на река Искър е най-дългата река в България – 368 km, тече от юг на север и се
влива като десен приток на р.Дунав. Гъстотата на речната мрежа е 1,1 km/km2. Има 25
притока. Образува се от реките Бели, Черни и Леви Искър, известни под общото име
Искрове. За начало на р.Искър се приема Черни Искър.Водосборът на р.Искър е 8646
km2. С по-голяма водосборна област (63.8 km2) прави изключение р. Лакатница, която
води началото си от Белчинската планина. Надлъжните им наклони са много големи.
Реките текат в дълбоки долове с много стръмни скатове. Водосборните им области са
почти изцяло залесени с борови гори. Речните корита са покрити с едри камъни и чакъл.
След събирането на Искровете в землището на селата Мала църква и Бели Искър реката
носи вече името Искър.

§

Поречие на река Вит - За начало на р. Вит е приета р. Рибарица, която събира своите
води под високите старопланински била при връх Вежен. Дължината на реката е 189 km
с площ на водосборната област 3225 km2. Средният наклон на реката е 9,6 0/00.
Гъстотата на речната мрежа е твърде малка - 0,5 km/km2, което се дължи главно на
формата на водосборната област и малката й надморска височина. Броят на притоците е
малък – р. Вит има около десет притока с дължина над 10 km, от които най-голям е
Каменка с дължина 49.2 km и водосборна област 498.2 km2. Те събират своите води от
места със сравнително малка надморска височина. Десните притоци Катунецка,
Каменка и Калник са много по-силно развити от левите. Средната надморска височина
на водосборната област е едва 404 m. Средният наклон за притоците варира в твърде
широки граници - между 8 0/00 за р. Кайлъка, който е най-близко разположеният до
устието на главната река приток, и 155 0/00 - за р. Косица, приток на Черни Вит.

§

Поречие на река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало е
приет Черни Осъм. Той събира водите си от връх Левски и м. Венците.Гъстотата на
речната мрежа е едва 0,4 km/km2. Причините за тази малка гъстота, изтъкнати при
поречие Вит, важат с още по-голяма сила и тук. Водосборната област на р. Осъм е послабо залесена в сравнение с поречие Вит. Така от 2824 km2 обща водосборна площ са
залесени по-малко от 25% от тях. Равнинният участък на р. Осъм надолу от с. Градище
е напълно обезлесена с изключение само на известни площи от десния водосбор, главно
по брега, които са покрити с редки дъбови и нискостеблени гори и върби, заемащи едва
8 % от цялата площ. Река Осъм се влива в Дунав при с. Черковна.

§

Поречие на река Янтра включва река Янтра и притоците й, по-големите от които са
левите притоци Росица, Сеновска, Елийска, Студена река и десните притоци
р.Дряновска, Белица, Лефеджа. Река ЯНТРА води началото си от така наречената

Голяма поляна под връх Атово падале. Водите си черпи от шест неголеми
извора, които се събират в една глава (образуват общ извор) с диаметър около
3,5 m. Дебитът на този извор е около 30 l/s. Поради силното си лъкатушене
особено в средното и долното течение Янтра има голям коефициент на извитост
– 3,1 и малък среден наклон – 4,6 ‰ .Ниските стойности за гъстота на речната
мрежа, характерни за двете съседни източни поречия Вит и Осъм, са налице и
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при поречие Янтра. Гъстотата на речната мрежа за главната река е 0,7 km/km 2, а
за нейните притоци варира между 0,3 km/km2 (р. Елийска) и 1,5 km/km2 (р.
Острешка). От всичките тридесет притока с дължина над 10 km едва девет имат
гъстота на речната мрежа над единица. При поречие Янтра влияние върху
малката гъстота на речната мрежа оказват не толкова формата на водосборната
област и броят на притоците, колкото малката надморска височина на цялата
водосборна област (470 m) и в частност малката надморска височина в началото
и при горното течение на реките в поречието.По-значителни притоци са: р.
Росица – с дължина 164.3 km и водосборна площ 2261.9 km; р. Лефеджа –
дължина 91.8 km, площ 2458.2 km2, р. Джулюница – дължина 85.3 km, площ 864,3
km2, и пр.

§

Поречие на река Русенски Лом -Река Русенски Лом се образува от сливането на Бели и
Черни Лом и води началото си южно от гр.Разград при кота 360 m, а река Черни Лом –
югоизточно от гр.Попово и кота 18 m. Двата главни клона – Черни и Бели Лом, имат
дължина до сливането си съответно 130 и 140 km. Поречието на река Русенски Лом има
изцяло равнинен характер като средната надморска височина на басейна е 272 m. В
зависимост от този равнинен характер са малките средни наклони на реките, които
варират между 1,7 за река Русенски Лом и 13,3 за река Канарка. Също в зависимост от
равнинния релеф в сравнение с другите дунавски поречия река Русенски Лом има малка
гъстота на речната мрежа. Всички реки в поречието имат гъстота под единица — между
0,3 km/km2. Поречието е слабо залесено с нискостеблени гори, които заемат 26% от
общата площ на водосборната област.

§

Добруджански реки на запад от р. Суха - Тук се включват реките Царцар, Сенковец и
Канагьол и техните притоци.Добруджанските притоци на река Дунав заемат найсевероизточната част на България. Противно на другите наши реки, които започват от
стръмните склонове на високите планини и постепенно слизат към равнините,
добруджанските реки започват от обширните равнини на високите полета и слизат в
речните суходолия и имат повърхностен отток само в горните си течения, като водата
по-надолу по течението поради голямата пропускливост на почвата и малкия наклон
постепенно попива и изчезва далеч преди заустването на реките.

§

Река ЦАРАЦАР е пресъхваща река в Североизточна България. Извира от северните
склонове на Самуиловските височини, на около 1,5 km южно от с.Хърсово, Разградска
област, десен приток на Дунав, в който се влива периодично на запад от Тутракан,
Силистренска област. Долината е всечена каньоновидно в аптски варовици и льос, на
много места има почти отвесни брегове, обрасли с гори.За начален приток е приет
Карапанча, а по-главните й притоци са Войня –ляв (34,0 km, 111,8km2) при с.Малък
Поровец и Чаирлък-ляв(34,9 km, 162,9km2) над с.Драгомъж. Дължината на реката е 108
km. Водосборната площ е 1062,2 km2. Средният наклон в района на с.Г.Поровец е 7,8
промила, а в с.Белица 3,6 промила.

§

Река СЕНКОВЕЦ е известна още като Сенкьовица, Сенкувица, Сенкувча река в
Североизточна България. Под името Сазлъка (Сазлъшка река) извира от Самуиловските
височини при с. Висока поляна Шуменско. Влива се като дясно суходолие в р.Дунав на
запад от с. Попина, Силистренско (срещу остров Гарван).Дължина -101,6 km. Площ на
водосбора 553,0 km2.Среден наклон на коритото 12,8ä. Сенковец има много
непостоянен режим. На север от с. Китанчево, Разградско, пресъхва (в коритото й на
север тече вода само при топене на снегове и след силни дъждове) и продължава до
Дунав като суходолие. Пресъхването се дължи на поливането на речните води в
скалната подложка. Ср. год. отток при с.Голяма вода 0,166 m3/s. Замръзва 10-20 дни
годишно.Водите й се използуват за напояване - на Сенковец. са построени 4
микроязовира.

§

Река КАНАГЬОЛ, Кана е временна река в Добруджанското плато. Извира от
Самоиловските височини /дол Гюдюрлюкколак-извор чешма/, тече на североизток и се
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влива в езерото Гърлица Румъния. Край с. Срацимир, Силистренски област пресича
държавната граница с Румъния.След Каолиново напълно загубва водите си в карстовите
райони през които тече. Най-големият й десен приток е Хърсовска река.Дължината на
реката в българска територия е 110 km. Водосбора е 1745,0 km2. Ср. год. отток при с.
Осиновец 0,086 m3/s. По течението си пълни някои микроязовири / Изгрев , Каолиново
и др./
Силно модифицираните тела са 51 бр. или приблизително 20% от всички водни тела в
Дунавски район.
Повърхностните водни тела категория „реки“ са групирани в 7 типа, а на ПВТ категория
„езера“ в 8 типа. Разпределението им по поречия е показано в следните таблици:
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Таблица 5.2.1.2. Типове повърхностни води категория „ реки“ по поречия

Рус.Лом

Добруджански
реки

Дунав

Сума от
дължините на
главните речни
сегменти (км)

0

0

0

458,1

458,1

96,38

175,5

243,71

0

0

668,63

26,37

67,95

77,95

131,9

0

0

1048,38

0

0

0

0

0

446

0

446

0

0,37

0

0,99

0

0

0

0

1,36

625,92

1216,7

292,01

363,12

1022,6

375,61

446

458,1

5384,15

Нишава

Реки
западно
от
Огоста

Огоста

Искър

Вит

Осъм

Янтра

0

0

0

0

0

0

0

Големи
притоци на
р.Дунав

0

0

0

88,68

30,42

33,94

R8

Малки и
средни
дунавски реки

0

0

402,92

267,4

73,89

R9

Доброджански
пониращи
реки

0

0

0

0

R15

Карстови
извори и
други изворни
съобщества

0

0

0

Сума от
дължините на
главните
речни
сегменти в км

25,7

64,25

402,92

тип

име на
речния тип

Ерма

R6

Среден и
долен Дунав

R7

Източник: Проект на ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район
Общата дължина на всички водни тела по главните речни сегменти включително виртуалните речни сегменти „ под язовирите“ е 5511
км.Средната дължина на всички водни тела ( категория реки и езера) без дължината на водно тяло Дунав е 19,815 км.
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Таблица 5.2.1.3. Типове повърхностни води категория „ езера“ по поречия

тип

име на
езерния тип

Ерма

Нишава

Реки
западно
от
Огоста

L1

Алпийски
глациални
езера

0

0

0

0

0,81

0

0

0

0

0

0

0,81

L2

Планински
езера

0

0

0

0

2,52

0

0

6,72

0

0

0

9,24

L4

Равнинни и
полупланински
езера и блата

0

0

3,25

0

0

0

0

0

0

0

0

3,25

L5

Крайречни
езера и блата

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

L11

Големи
дълбоки
язовири

0

0

0

0

30

0

0

10,9

0

0

0

40,86

L12

Средни и
малки
полупланински
язовири

0

0

3,22

0

1,33

5,35

0

6,53

6,89

0

0

23,32

L14

Големи
равнинни
средно
дълбоки
язовири

0

0

0

23,6

0

11,8

0

0

0

0

0

35,4

L16

Малки и
средни
равнинни
язовири

0

0

2,74

2,48

0

2,32

0

0

0

0,02

3,1

10,66

сума

0

0

9,21

26,1

34,66

19,47

0

24,11

6,89

0,02

5,1

125,54

Огоста

Искър

Вит

Осъм

Янтра

Рус.Лом

Добрудж.реки

Дунав

обща
площ
км2

Източник: Проект на ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район
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Мрежата за мониторинг на повърхностните води се състои от 245 пункта.
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
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.

Таблица 5.2.1.4. Обобщена информация за разпределението на зоните за защита
на повърхностните води предназначени за питейно водоснабдяване по поречия
Зона за защита на пов.води
за ПБВ , брой

Обща водосборна площ (км2)

Нишава

2

63,631

Западно от Огоста

5

67,547

Огоста

7

346,803

Искър

37

985,098

Вит

2

38,111

Осъм

7

341,789

Янтра

12

745,466

Общо

72

2588,45

Поречие

Съгласно ПОРН Дунавски район за територията на Дунавския речен басейн са установени 744
минали наводнения, регистрирани в 336 населени места.
В ПОРН за Дунавски район регистрираните минали наводнения са групирани в 391 събития.
Това групиране на регистрираните по населени места минали наводнения в общо събитие се
използва като основа за определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения
(РЗПРН). Част от настъпилите минали наводнения, за които се смята, че при бъдещо повторно
възникване биха били значими, са включени в участъци за анализ и определяне на
потенциалната опасност от бъдещи наводнения при обезпеченост от 1%, чийто общ брой в
Дунавския речен басейн е 174.
Общият брой на значимите събития (групирани минали наводнения) в Дунавски речен басейн е
391 и са засегнали 327 населени места.
Разпределението на миналите наводнения по проектни единици е както следва:

§

Проектна единица 1 – Реки на запад от река Огоста В рамките на тази проектна
единица на база на регистрирани минали наводнения са обособени и оценени
като значими 12 групирани събития, засегнали 11 населени места.

§

Проектна единица 2 – Река Огоста В рамките на тази проектна единица
миналите наводнения са групирани в 52 събития, оценени като значими, които
засягат 36 населени места.
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§

Проектна единица 3a – Река Искър част 1 обхваща горното поречие на р. Искър
до с. Ребърково и има площ около 4600 кв. км. В рамките на тази проектна
единица броят на значимите минали събития е 53, с последици в 61 населени
места.

§

Проектна единица 3b – Река Искър част 2 обхваща долното поречие на р. Искър
от с. Ребърково до вливането на р. Искър в р. Дунав и има площ около 4030 кв.
км. Броят на значимостта на миналите наводнения, в рамките на тази проектна
единица се констатират 37 значими минали събития, настъпили в 37 населени
места

§

Проектна единица 4 – Река Вит Броят на значимите минали събития е 35 и са
регистрирани са в 21 населени места.

§

Проектна единица 5 – Река Осъм -18 бр значими минали събития, регистрирани
в 20 населени места

§

Проектна единица 6а – Река Янтра част 1 включва главната река Янтра до
вливането й в р. Дунав до заустването на р. Лефеджа и левите притоци на р.
Янтра от вливането на р. Лефеджа нагоре по течението до изворите й
(включително водосборите на реките Росица, Елийска и Студена). В тази
проектна единица не са включени крайдунавските низини, които се отнасят към
проектна единица 22 – Река Дунав и прилежащите й низини. В рамките на тази
проектна единица са регистрирани 33 значими минали събития в 18 населени
места.

§

Проектна единица 6b – Река Янтра част 2 включва десните притоци на р. Янтра –
Дряновска, Белица и Лефеджа. На север границата на проектната единица
съвпада с вододела с р. Русенски Лом. Броят на значимите минали събития в
рамките на тази проектна единица е 44, а броя на населените места в които са се
случили е 24.

§

Проектна единица 7 – Река Русенски Лом Регистрирани са 34 значими минали
събития от групирани наводнения. Броят на населените места, в които са се
случили е 29.

§

Проектна единица 8 – Добруджански реки на запад от р. Суха Регистрирани са
34 значими минали събития от групирани наводнения, регистрирани в 31
населени места.

§

Проектна единица 9 – Река Суха В рамките на тази проектна единица са
регистрирани 11 значими минали събития в 7 населени места

§

Проектна единица 21 – Западни гранични реки включва р.Нишава и притоците й
Ерма, Габерска и Височка в границите на Р.България. Характерно за тази ПЕ е,
че реките Ерма, Нишва и Височка напускат границите на страната и се вливат в
р.Дунав (като притоци на други реки) извън територията на България. В рамките
на тази проектна единица са регистрирани 7 минали събития от групирани
минали наводнения, оценени като значими. Броят на населените места в които са
се случили е 4

§

Проектна единица 22 – река Дунав Тази Проектна единица включва река Дунав
и прилежащите и низини. Наводненията в нея са обединени в 21 бр значими
минали събития, засегнали 27 населени места

За оценка на потенциалната заплаха от наводнение при ПОРН са определени
138 участъка, в които е извършен анализ на заплахата от наводнения чрез моделиране
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при обезпеченост 1%. В рамките на така очертаните участъци попадат 213 населени
места, от които 53 града и 159 села.
На база на информацията от минали наводнения са определени и 25 участъка в
основните поречия, в които да се извърши оценка на потенциална значимост на бъдещи
наводнения, без да се извършва моделиране на границите на заливане. Като такъв
участък е определена и р.Дунав.
Таблица 5.2.1.5.Разпределение на определените потенциално застрашени
участъци по проектни единици

Наименование на проектна единица

Общ брой
участъци, в които
се анализира
потенциалния риск
от наводнения

Брой участъци,
обособени на база
наличие на значими
минали наводнения

Брой участъци, в
които се моделира
потенциално
бъдещо наводнение

Проектна единица 1
РЕКИ НА
ОГОСТА

ЗАПАД

ОТ

РЕКА

Проектна единица 2
РЕКА ОГОСТА
Проектна единица 3a
РЕКА ИСКЪР – ЧАСТ 1
Проектна единица 3b
РЕКА ИСКЪР – ЧАСТ 2
Проектна единица 4
РЕКА ВИТ
Проектна единица 5
РЕКА ОСЪМ
Проектна единица 6a
РЕКА ЯНТРА – ЧАСТ 1
Проектна единица 6b
РЕКА ЯНТРА – ЧАСТ 2
Проектна единица 7
РЕКА РУСЕНСКИ ЛОМ

16

4

12

18

2

16

18

2

16

18

3

15

15

4

11

14

0

14

14

1

13

12

1

11

19

0

19

13

8

5

3

0

3

3

0

3

1

1

о

Проектна единица 8
ДОБРУДЖАНСКИ
РЕКИ
ЗАПАД ОТ РЕКА СУХА

НА

Проектна единица 9
РЕКА СУХА
Проектна единица 21
ЗАПАДНИ ГРАНИЧНИ РЕКИ
Проектна единица 22
РЕКА ДУНАВ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ
Й НИЗИНИ
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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.
Мизийският регион се характеризира с хълмист релеф и сравнително спокойни тектонски
условия.
От Балканидния регион, който е доста сложен в геоморфоложки, морфоложки и хидрогеоложки
аспект, в обхвата на Басейнова дирекция Дунавски район попадат Предбалкана, Главната
Старопланинска верига и малки части от Средногорието и Краището.
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, разпределени по слоеве, както следва:

§

първи слой – кватернерни и неогенски водоносни хоризонти - 33 водни тела;

§

втори слой - неогенски водоносни хоризонти - 3 водни тела;

§

трети слой - неогенски водоносни хоризонти - 2 водни тела;

§

четвърти слой - горнокредни водоносни хоризонти - 4 водни тела;

§

пети слой - водоносни хоризонти от триас-юра-креда - 7 водни тела;

§

шести слой - горна юра-долна креда-Малм-валанжски водоносен хоризонт 1 водно тяло.

За територията на Дунавския район на басейново управление е определена посоката и степента
на взаимовръзка за първите от повърхността подземни водни тела с повърхностните води въз
основа на следната градация: 0÷30% - ниска, 30÷70% - средна и 70÷100% - висока степен.
Мрежата за количествен мониторинг на подземните води включва 197 пункта, а за контролен и
оперативен мониторинг на химичното им състояние - 377 пункта.
Оценката на натиска от водовземане показва, че 9 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.
Наименованията на подземните водни тела, присвоеният им код, площта на разпространение,
естествените и привлекаемите ресурси, степента на взаимодействие с повърхностните води,
както и оценката на химичното и количественото им състояние, са отразени в табл. 5.2.2.1.
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.
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Таблица 5.2.2.1. Подземни водни тела в ДРБУ
№
по
ред

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование на
подземното водно
тяло /ПВТ/

Код на ПВТ

Тип на ПВТ

Площ на
ПВТ
km2

Естестве
ни
ресурси
l/s

Разполагае
ми ресурси
l/s

Степен на
взаимодействие
с повърхностни
води

Химич
но
състоя
ние на
ПВТ
лошо

Количе
-ствено
състоя
ние

Експл.
индекс
%

добро

2

Висока
(70-100%)

Посока и
степен на
обмен с
повърхностн
и води
Пряк с р.
Дунав и р.
Тимок
Пряк с р.
Дунав

Порови
води
в
Кватернера-БреговоНовоселска низина
Порови
води
в
КватернераВидинска низина
Порови
води
в
Кватернера-АрчарОрсойска низина
Порови
води
в
КватернераЦибърска низина
Порови
води
в
КватернераКозлодуйска низина
Порови
води
в
КватернераОстровска низина
Порови
води
в
КватернераКарабоазка низина
Порови
води
в
КватернераБеленско-Свищовска
низина
Порови
води
в
Кватернера-ВардимНовградска низина
Порови
води
в
КватернераБръшлянска низина

BG1G0000Qal001

безнапорен

137,4

488

488

Ниска
(0-30%)

BG1G0000Qal002

безнапорен

201,4

1106

1104

лошо

доборо

17

BG1G0000Qal003

безнапорен

48,9

347

347

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

добро

добро

34

BG1G0000Qal004

безнапорен

18,6

114

114

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

лошо

добро

0

BG1G0000Qal005

безнапорен

39,3

156

156

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

добро

добро

9

BG1G0000Qal006

безнапорен

25,1

111

111

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

добро

добро

39

BG1G0000Qal007

безнапорен

222,1

649

647

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

лошо

добро

2

BG1G0000Qal008

безнапорен

188,1

634

634

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

добро

добро

49

BG1G0000Qal009

безнапорен

33,6

230

230

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

добро

добро

53

BG1G0000Qal010

безнапорен

217,8

1014

1014

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

добро

добро

13

73

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

Порови
води
в
КватернераПопинско-Гарванска
низина
Порови
води
в
КватернераАйдемирска низина
Порови
води
в
Кватернера-р. Лом
Порови
води
в
Кватернера-р.
Цибрица
Порови
води
в
Кватернера-р. Огоста
Порови
води
в
Кватернера-р. Скът
Порови
води
в
Кватернера-р. Искър
Порови
води
в
Кватернера-р. Вит
Порови
води
в
Кватернера-р. Осъм
Порови
води
в
Кватернера-р. Янтра
Порови
води
в
Кватернера-р.
Русенски Лом и
притоците му
Порови
води
в
Кватернера-р. Суха
Порови
води
в
Кватернера-р.
Росица
в
Севлиевската
котловина
Порови
води
в
Кватернера-между
реките Лом и Искър

BG1G0000Qal011

безнапорен

20,0

82

82

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

лошо

добро

0

BG1G0000Qal012

безнапорен

40,1

725

725

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Дунав

добро

добро

26

BG1G0000Qal013

безнапорен

149,6

474

461

Пряк с р. Лом

лошо

добро

4

BG1G0000Qal014

безнапорен

63,0

135

135

Средна
(30-70%)
Средна
(30-70%)

Пряк с р.
Цибрица

добро

добро

10

BG1G0000Qal015

безнапорен

250,4

808

790

добро

3

безнапорен

109,8

252

247

добро

добро

4

BG1G0000Qal017

безнапорен

350,8

1497

1395

добро

добро

4

BG1G0000Qal018

безнапорен

188,8

648

615

Пряк с р.
Огоста
Пряк с р.
Скът
Пряк с р.
Искър
Пряк с р. Вит

добро

BG1G0000Qal016

лошо

добро

17

BG1G0000Qal019

безнапорен

366,3

1000

913

добро

6

безнапорен

474,0

970

929

добро

добро

13

BG1G0000Qal021

безнапорен

144,4

379

362

добро

добро

13

BG1G0000Qal052

безнапорен

43,2

57

56

-

Пряк с р.
Осъм
Пряк с р.
Янтра
Затруднен с
р. Русенски
лом и
притоците й
В две посоки

лошо

BG1G0000Qal020

Средна
(30-70%)
Средна
(30-70%)
Висока
(70-100%)
Средна
(30-70%)
Средна
(30-70%)
Средна
(30-70%)
Средна
(30-70%)

лошо

добро

2

BG1G0000Qal022

безнапорен

56,0

105

100

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Росица

лошо

добро

14

BG1G0000Qpl023

безнапорен

2886,6

1930

1734

Няма

Затруднен

добро

добро

3
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Порови
води
в
Кватернера-между
реките Искър и Вит
Порови
води
в
Кватернера-между
реките Вит и Осъм
Порови
води
в
Кватернера-между
реките Осъм и Янтра
Порови
води
в
КватернераВрачански
пороен
конус
Порови
води
в
Неоген-КватернераБотевградска долина
Порови
води
в
Неоген-Кватернерар. Нишава
Порови
води
в
Неоген-КватернераСофийска долина
Порови
води
в
Неоген-КватернераСамоковска долина
Порови
води
в
Неоген-КватернераЗнеполска долина
Порови
води
в
Неогена-Софийска
котловина
Порови
води
в
Неогена-ЛомскоПлевенска депресия
Порови
води
в
Неогена-район РусеСилистра
Карстови води в

BG1G0000Qpl024

безнапорен

766,7

377

301

Няма

Затруднен

добро

добро

12

BG1G0000Qpl025

безнапорен

998,9

869

721

Няма

Затруднен

лошо

добро

6

BG1G0000Qpl026

безнапорен

1976,5

1512

1399

Няма

Затруднен

лошо

добро

8

BG1G00000Qp027

безнапорен

70,1

142

138

Няма

Затруднен

добро

добро

6

BG1G00000NQ028

безнапорен

147.9

225

204

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Искър

добро

добро

17

BG1G00000NQ029

безнапорен

66,9

164

159

Няма

Затруднен

лошо

добро

3

BG1G00000NQ030

безнапорен

1088,5

1482

1405

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Искър

лошо

добро

32

BG1G00000NQ031

безнапорен

170,4

380

379

Висока
(70-100%)

Пряк с р.
Искър

лошо

добро

4

BG1G00000NQ032

безнапорен

170,4

380

379

Няма

Затруднен

добро

добро

0

BG1G000000N033

напорен

1088,5

400

400

-

Затруднен

лошо

добро

41

BG1G00000N2034

Напорен/
безнапорен

3072,5

1676

1676

-

Затруднен

лошо

добро

4

BG1G00000N1035

безнапорен

1743,2

881

871

-

Затруднен

добро

добро

2

BG1G000N1bp036

напорен

6573,9

4204

4131

-

Затруднен

добро

добро

3
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38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

Ломско-Плевенската
депресия
Карстово-порови
води
в
НеогенСармат-Добруджа
Карстови води в
Ломско-Плевенския
басейн
Карстови води в
Предбалкана
Пукнатинни води в в
района на р. Ерма и
р. Искър
Карстови води в
Горно-Малинския
масив
Карстови води в
Ловеч-Търновския
масив
Карстови води в
Русенската
формация
Карстови води в
Разградската
формация
Карстови води в
Мраморенския масив
Карстови води в
Западния Балкан
Карстови води в
Централния Балкан
Карстови води в
Годечкия масив
Карстови води в
Малм-Валанжския
басейн

BG1G000000N049

безнапорен

3247,7

4807

4803

-

Една посока

добро

добро

0

BG1G0000К2m047

напорен

2008,0

940

905

-

Затруднен

добро

добро

1

BG1G0000К2s037

безнапорен

1486,0

5027

4909

-

Затруднен

добро

добро

0

BG1G00000К2038

безнапорен

2108,0

816

692

-

Затруднен

добро

добро

7

BG1G00000К2039

безнапорен

49,0

200

192

-

Затруднен

добро

добро

2

BG1G00000К1040

безнапорен

1385,2

2578

2502

-

Затруднен

лошо

добро

1

BG1G0000К1b41

безнапорен

6626,0

11223

11156

-

Затруднен

лошо

добро

3

BG1G000К1hbb50

безнапорен

4928,1

3730

3627

-

Една посока

лошо

добро

2

BG1G000К1ab043

безнапорен

71,8

206

203

-

Затруднен

лошо

добро

4

BG1G0000TJК044

безнапорен

3368,7

5798

5661

-

Затруднен

добро

добро

0

BG1G0000TJК045

напорен

9406,8

10246

9496

-

Затруднен

лошо

добро

1

BG1G00000TJ046

напорен

1833,7

4912

4789

-

Затруднен

добро

добро

5

BG1G00000J3К05
1

напорен

13104,5

4294

4242

-

Затруднен

добро

добро

9
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5.3

Почви и земеползване

5.3.1 Почви
Почвата като компонент на околната среда е незаменим, ограничен и практически
невъзстановим природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и
унищожаване, както и неговото устойчиво ползване.
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. Многообразните форми на релефа, разнородните почвообразуващи скали
и диференциацията на климата създават сложна картина на почвената покривка, която се
поделя на три подобласти: Карпатска, Среднодунавска и Долнодунавска като към последната
спада и Дунавската равнина и Добруджа.
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.
Черноземите са тъмно оцветени до черни, автоморфни, дълбоко хумусни почви с дебелина на
хумусно-акумулативния хоризонт над 40 см и съдържание над 2 % на хумус и наситеност с
бази над 80%. Черноземите имат преходен В хоризонт, който е по-тънък или равен на А
хоризонта, и подпочва ( хоризонт С) богата на карбонати главно от льос. Подтипа карбонатни
черноземи са широко разпространени почви в крайдунавските райони и Добруджа. В сравнение
с другите черноземи, карбонатните са с по-плитък профил и по-ниско съдържание на хумус.
Характерно за тях е наличието на голямо количество карбонати по целия им профил.
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.
При отсъствие на ерозия, сивите горски почви в България са напълно развити, дълбоки почви с
профил от 90-100 до 150-200 см. Повърхностният хоризонт А обаче е слабо мощен – от 18 до 25
см при по тежките почви и до 35 при по-песъчливите. Следващият илувиален Bt хоризонт е
много добре оформен, мощен, плътен и лесно различим в профила. Механичният състав на
лесивираните почви е разнообразен и се дължи не само на наследения гранолуметричен състав
от почвообразуващите материали или палеопочвени процеси, но най-вее на преразпределение в
процеса на лесиважа. В повърхностния хоризонт почвите са леко, средно или тежко песъкливоглинести, а в Bt хоризонта – значително по-глиенести (до 60%)
В районите край р. Дунав и по долините на реките вливащи се в нея са развити алувиалноливадните почви. Алувиално-ливадните почви имат неоформен профил, притежаващ само един
генетичен хоризонт – хумусно-акумулативен (А), мощността на който варира в повечето случаи
от 30 до 70 см. Под повърхностния хоризонт следват пластове с различен петрографски и
механичен състав. Хумусно-акумулативният хоризонт се отличава с рохкав строеж, зърнестотроховидна структура за целинните и разпрашена – за разораните (обработваемите) площи с
разнообразен механичен състав – от песъчлив до тежко песъкливо-глинест.
Органичната материя в него е обикновено в границите от 2 до 5 % при целинните участъци и
от 1 до 3 % – в обработваемите площи. Активната му почвена реакция варира от слабо кисела
до алкална. Общо взето наносните почви се характеризират с благоприятни физични,
физико-механични и водни свойства.
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. Делът на земделските земи спрямо общата площ на областите попадащи
в БДДР са дадени в следващата таблица. При среден дял на земеделските земи за страната от
44% , замеделските земи в БДДР са около 65% от общтата площ на района.

Таблица 5.3.3.1. Дял на земеделските земи

5.4

Област

% на земеделските земи

Видин

62

Враца

71

Монтана

69

Ловеч

55

Плевен

81

Велико Търново

67

Габрово

65

Търговище

61

Добрич

70

Русе

76

Разград

61

Силистра

60

София област

40

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.
·

·

Клас Равнинни ландшафти:
Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и гористи низини:
- група ландшафти на ливадно-степните алувиални низини със средна степен на
земеделско усвояване;
- група ландшафти на ливадно-блатните алувиални низини със сравнително малка
степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на гористите низини върху речните острови;
- група ландшафти на гористите низини върху възвишенията на заливната тераса
със сравнително малка степен на земеделско усвояване.
Тип ландшафти на умeреноконтиненталнитe степни, ливадно-стeпни и лeсостeпни
равнини:
- група ландшафти на черноземно-степните равнини на льосови скали с висока
степен на земеделско усвояване;

78

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

група ландшафти на черноземно-степните равнини върху карбонатни скали със
средна степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на черноземните ливадно-степни равнини на льосови скали с
висока степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на черноземните ливадно-степни равнини на карбонатни скали
със средна степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на лесостепните равнини на льосови скали с висока степен на
земеделско усвояване;
- група ландшафти на лесостепните равнини върху варовикови скали със средна
степен на земеделско усвояване.
Тип ландшафти на умереноконтиненталните гористи плата и възвишения в
равнините:
- група ландшафти на гористите плата върху склонови наслаги със сравнително
слаба степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на гористите плата върху варовикови скали със средна степен
на земеделско усвояване;
- група ландшафти на гористите хълмове върху льосови скали със средна степен
на земеделско усвояване;
- група ландшафти на гористите хълмове върху варовикови скали.
Тип ландшафти на открития (голия) карст в умереноконтиненталните равнини
(разпространени фрагментарно):
- група ландшафти на равнинния открит карст в седиментни карбонатни скали с
карни повърхнини;
- група ландшафти на открития карст по склоновете на каньоновидните долини,
пресичащи равнини от седиментни карбонатни скали.
-

·

·

·

·

Клас Котловинни ландшафти:
Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-степни
котловинни дъна:
- група ландшафти на ливадно-степните хълмисти дъна на вътрешнопланинските
котловини с неспоени кватернерни наслаги и с висока степен на земеделско
усвояване;
- група
ландшафти
на
лесо-ливадно-степните
хълмисти
дъна
на
вътрешнопланинските котловини върху кредни седименти със средна степен на
земеделско усвояване;
- група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения върху масивни и
метаморфни скали сред равните дъна на вътрешнопланинските котловини със
сравнително малка степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини
върху неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини с
палеогенни и неогенни песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на
земеделско усвояване.
Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни
котловинни дъна:
- група ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински котловини с
неспоени кватернени наслаги и с висока степен на земеделско усвояване;
- група ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред равните дъна на
междупланински котловини от масивни и метаморфни скали със сравнително
малка степен на земеделско усвояване.
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·

·

·

·

·

5.5

Клас Планински ландшафти:
Тип ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори:
- група ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори. върху
мрамори и варовици.
Тип ландшафти на умереновлажните планински гори:
- група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху
безкарбонатни седиментни скали;
- група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху масивни и
метаморфни скали;
- група ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови
скали;
- група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху
безкарбонатни седиментни скали;
- група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху
масивни и метаморфни скали;
- група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху
варовикови скали;
- група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху интрузивни
скали;
- група ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху вулкански
скали.
Тип ландшафти на високопланинските ливади:
- група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти върху
интрузивни скали;
- група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти върху
кристалинни шисти и гнайси;
- група ландшафти на високопланинските алпийски ливади върху интрузивни
скали.
Тип ландшафти на голите планински скали:
- група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф
от интрузивни скали;
- група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф
от карбонатни скали.
Тип ландшафти на планинския открит (гол) карст:
- група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф
от карбонатни скали.
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
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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.
Съгласно картата на разпространението на включените в ЧКБ видове, преобладаващото
им разпространение на територията на ДРБУ по UTM 10 km грид е между 1 и 4 вида
растения и гъби.
Фигура 5.5.1.1. Разпространение на видовете растения и гъби от ЧКБ

В по-голямата си част разпространението на консервационно значимите видове е в
границите на защитени зони, като изключение в територия с по-голяма концентрация
на такива видове има в района на РЗПРН BG1_APSFR_IS_041 и BG1_APSFR_OS_031.
В границите на РБУ се срещат и редица консервационно-значими природни
местообитания:
91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
7220* Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion)
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion
91F0 Крайречни смесени гори om Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
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Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс
6250* Панонски льосови степни тревни съобщества
6240* Субпанонски степни тревни съобщества
6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens
40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества
1530* Панонски солени степи и солени блата
8220 Хазмофитна растителност no силикатни скални склонове
6510 Низинни сенокосни ливади
91I0* Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp
91W0 Мизийски букови гори
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum
Те са подробно разгледани в изготвения Доклад за оценка на степента на въздействие
върху защитените зони, който е неразделна част от настоящия документ.
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 Дунавски РБУсе намират следните Рамсарски места:

§

остров Ибиша

§

езеро Сребърна

§

комплекс Беленски острови

§

карстов комплекс Драгоманско блато
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Съгласно картата на разпространението на включените в ЧКБ видове, преобладаващото
им разпространение на територията на ДРБУ по UTM 10 km грид е между 1 и 5 вида
животни.
Фигура 5.5.2.1. Разпространение на видовете животни от ЧКБ

по-голямата си част разпространението на
консервационно значимите животински видове е в границите на защитени зони, като
изключение в територия с по-голяма концентрация на такива видове има в района на
РЗПРН BG1_APSFR_IS_041 и BG1_APSFR_DU_001.

Както

и

растителните

видове,

в

Сред консервационно-значимите животински видове (без птици) в ДРБУ са следните:
Бозайници

Прилепи

Земноводни
и влечуги

Риби

Безгръбначни

Растения

Barbastella
barbastellus

Bombina
variegata

Barbus
meridionalis

Cerambyx cerdo

Miniopterus
schreibersii

Emys
orbicularis

Cobitis
taenia

Himantoglos
sum
caprinum

Myotis
bechsteinii

Testudo
graeca

Sabanejewia
aurata

(без
прилепи)
Lutra lutra
Mustela
eversmanni
Spermophilus
citellus
Vormela
peregusna
Canis lupus
Mesocricetus
newtoni
Ursus arctos

Myotis blythii
Myotis
capaccinii
Myotis
emarginatus
Myotis myotis

Testudo
hermanni

Aspius
aspius

Triturus
karelinii

Cobitis
elongata

Bombina
bombina

Eudontomyz
on mariae

Euplagia
quadripunctaria
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Morimus funereus

Buxbaumia
viridis
Dicranum
viride

Osmoderma
eremita
Rosalia alpina
Unio crassus
Theodoxus
transversalis
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Rhinolophus
blasii

Elaphe
sauromates

Gymnocepha
lus baloni

Austropotamobius
torrentium

Rhinolophus
euryale

Triturus
dobrogicus

Coenagrion
ornatum

Rhinolophus
ferrumequinu
m

Triturus
cristatus

Gymnocepha
lus
schraetzer
Misgurnus
fossilis

Rhinolophus
hipposideros

Pelecus
cultratus

Rhinolophus
mehelyi

Zingel
streber
Zingel zingel
Alosa
immaculata
Gobio
kessleri
Gobio
uranoscopus
Alosa tanaica
Cottus gobio

Bolbelasmus
unicornis
Eriogaster catax
Lignyoptera
fumidaria
Ophiogomphus
cecilia
Dioszeghyana
schmidtii
Vertigo
moulinsiana
Cordulegaster
heros
Nymphalis
vaualbum
Paracaloptenus
caloptenoides
Polyommatus
eroides

В обхвата на ДРБУ (по данни от Атлас на гнездящите птици в България и Доклад до ЕК
по чл. 12 от Директивата за птиците12) се срещат 232 вида гнездящи птици.
Таблица 5.5.2.1. Видове птици, гнеззящи в ДРБУ
Accipiter brevipes

Accipiter gentilis gentilis

Accipiter nisus nisus

Acrocephalus agricola

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus palustris

Acrocephalus schoenobaenus

Acrocephalus scirpaceus

Actitis hypoleucos

Aegithalos caudatus

Aegolius funereus

Alauda arvensis

Alcedo atthis

Alectoris chukar

Alectoris graeca graeca

Anas acuta

Anas clypeata

Anas crecca crecca

Anas
platyrhynchos Anas querquedula
platyrhynchos

Anas strepera strepera

Anser anser

Anthus campestris

Anthus spinoletta

Anthus trivialis

Apus apus

12

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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Apus pallidus

Aquila pomarina

Ardea cinerea cinerea

Ardea purpurea purpurea

Ardeola ralloides ralloides

Asio otus

Athene noctua

Aythya ferina

Aythya nyroca

Bonasa bonasia

Botaurus stellaris stellaris

Bubo bubo

Burhinus oedicnemus

Buteo buteo

Buteo rufinus

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Caprimulgus europaeus

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Carduelis spinus

Carpodacus erythrinus

Casmerodius albus albus

Certhia
others

brachydactyla

Charadrius
alexandrinus

all Certhia familiaris

alexandrinus Charadrius dubius curonicus

Cettia cetti
Chlidonias hybrida

Chlidonias leucopterus

Chlidonias niger

Ciconia ciconia ciconia

Ciconia nigra

Cinclus cinclus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus pygargus

Clamator glandarius

Coccothraustes
coccothraustes

Columba livia

Columba livia var. domestica

Columba oenas

Columba palumbus palumbus Coracias garrulus

Corvus corax

Corvus corone cornix

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Coturnix coturnix

Crex crex

Cuculus canorus

Cygnus olor

Delichon urbicum

Dendrocopos leucotos

Dendrocopos major all others

Dendrocopos medius

Dendrocopos minor

Dendrocopos syriacus

Dryocopus martius

Egretta garzetta garzetta

Emberiza cia

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Emberiza schoeniclus

Eremophila alpestris

Erithacus rubecula

Erythropygia galactotes

Falco subbuteo

Falco tinnunculus

Ficedula albicollis

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Fringilla coelebs all others

Fulica atra atra

Galerida cristata

Gallinula
chloropus

chloropus Garrulus glandarius

Glareola pratincola pratincola

Glaucidium passerinum

Haematopus ostralegus

Himantopus himantopus

Hippolais icterina

Hippolais olivetorum

Hippolais pallida

Hirundo daurica

Hirundo rupestris

Hirundo rustica

Ixobrychus minutus minutus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius senator

Larus michahellis
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Larus ridibundus

Locustella fluviatilis

Locustella luscinioides

Locustella naevia

Loxia curvirostra

Lullula arborea

Luscinia luscinia

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Motacilla flava

Muscicapa striata

Nucifraga caryocatactes

Nycticorax
nycticorax

Oenanthe isabellina

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka

Oriolus oriolus

Otus scops

Pandion haliaetus

Panurus biarmicus

Parus ater all others

Parus caeruleus

Parus cristatus

Parus lugubris

Parus major

Parus montanus

Parus palustris

Passer domesticus

Passer
others

hispaniolensis

nycticorax Oenanthe hispanica

all Passer montanus

Pelecanus crispus

Perdix perdix all others

Pernis apivorus

Phalacrocorax carbo sinensis

Phalacrocorax pygmeus

Phasianus colchicus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Phylloscopus bonelli

Phylloscopus collybita

Phylloscopus sibilatrix

Phylloscopus trochilus

Pica pica

Picoides tridactylus

Picus canus

Picus viridis

Platalea
leucorodia

leucorodia Plegadis
falcinellus

falcinellus Podiceps cristatus cristatus

Podiceps grisegena grisegena

Podiceps
nigricollis

Porzana porzana

Porzana pusilla intermedia

Prunella collaris

Prunella modularis

Pyrrhocorax graculus

Pyrrhula pyrrhula

Rallus aquaticus aquaticus

Recurvirostra avosetta

Regulus ignicapillus

Regulus regulus

Remiz pendulinus

Riparia riparia

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Scolopax rusticola

Serinus serinus

Sitta europaea

Sitta neumayer

Sterna albifrons albifrons

Sterna hirundo

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Strix aluco

Strix uralensis

Sturnus roseus

Sturnus vulgaris

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Sylvia communis

Sylvia curruca

Sylvia hortensis

Sylvia melanocephala

Sylvia nisoria

Tachybaptus

nigricollis Porzana parva parva

ruficollis Tachymarptis melba

Tadorna ferruginea
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ruficollis
Tadorna tadorna

Tetrao urogallus all others

Tichodroma muraria

Tringa ochropus

Tringa totanus

Troglodytes troglodytes all
others

Turdus merula

Turdus philomelos

Turdus torquatus

Turdus viscivorus

Tyto alba

Upupa epops

Vanellus vanellus

5.5.3 Защитени територии
В териториалния обхват на Дунавски РБУ попадат изцяло или частично следните защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

§

Национални паркове (НП)
o НП Централен Балкан

§

o НП Рила

Природни паркове (ПП)
o ПП Витоша

o ПП Русенски Лом

o ПП Българка

o ПП Врачански Балкан

o ПП Персина

§

§

Поддържани резервати (ПР)
o ПР Ардачлъка

o ПР Сини бряг

o ПР Сребърна

o ПР Училищна гора

o ПР Савчов Чаир

o ПР Хайдушки чукар

o ПР Персински блата

o ПР Ибиша

Резервати
o Чупрене

o

Централен рилски резерват

o Царичина

o

Торфено бранище

o Стенето

o

Северен джендем

o Пеещи скали

o

Козя стена

o Китка

o

Горната кория

o Врачански карст

o

Бяла крава

o Боатин

o

Бистришко бранище

o Бели Лом

o

Милка
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Освен горепосочените, на територията на Дунавски РБУ попадат 205 защитени местности (ЗМ)
и 110 природни забележителности (ПЗ).

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.

Таблица 5.5.3.1. РЗПРН в обхвата на защитени територии
РЗПРН

Защитена
територия

BG1_APSFR_ ПП
IS_033
Врачански
Балкан

ПЗ Джуглата

BG1_APSFR_ ПП Българка
YN_101

Режим на дейности за ЗТ
1. В границите на природния парк се забранява паркирането на
моторни превозни средства;
2. Забранява се късането на цветя;
3. Забранява се ловуването извън определените с
устройствения проект райони и др. съгласно изготвения План
за управление на ЗТ:
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/
0_Sadarjanie.pdf
1. Забранява се разкриването на кариери, събиране на камъни,
копаене на пръст, събиране и унищожаване на пещерната
фауна, влизането без разрешение в пещерите, чупенето на
образуванията, драскането по стените и др.
2. Забранява се залесяването по какъвто и да е начин на
пещерите в районите на скалните образувания
1. Забранява се извеждане на голи сечи във високостъблени
гори, с изключение на тополовите, а в издънкови гори - с площ
по-голяма от 3 хектара;
2. Забранява се внасяне на неприсъщи за района растителни и
животински видове;
3. Забранява се паша на кози освен на определени за това
места;
4. Забранява се събиране на вкаменелости и минерали,
увреждане на скални образувания;
5. Забранява се замърсяване на водите и терените с битови,
промишлени и други отпадъци;
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6. Забранява се бивакуване и палене на огън извън
определените места;
7. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ;
8. Забранява се добив и първична преработка (обогатяване) на
метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и
химико-бактериологични методи и цианиди;
9. Забраняват се дейности и строителство, които не са
разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за
управление на парка и устройствените и технически планове и
проекти;
10. Забранява се събиране на редки, ендемитни, реликтни и
защитени видове, освен за научни цели;
BG1_APSFR_ ПП Персина
DU_001

1. Забраняват се дейности, свързани със или водещи до
отводняване или нарушаване на водния режим на
съществуващите влажни зони;
2. Забранява се превръщане на ливадите и пасищата от
държавния и общинския поземлен фонд в обработваеми земи;
3. Забранява се намаляване на залесената площ в горския фонд;
4. Забранява се намаляване на горския фонд чрез смяна на
предназначението на земята;
5. Забранява се намаляване на площта на естествените гори,
собственост на държавата и общините;
6. Забранява се извеждането на сечи в гнездовите колонии на
защитени видове птици, както и на безопасно разстояние от
тези колонии, определено от държавното лесничейство и
парковата дирекция през размножителния период на птиците март-юли (вкл.);
7. Забранява се регулиране на дивечовите запаси на островите
през периода март-юли (вкл.) и др. съгласно разработения
План за управление на ЗТ:
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categ
oryID=5&areaID=9

ПР Сребърна

В Зона А (ядро на резервата) се разрешават:
1. Възстановяване на устойчивото дъно и естествената
дълбочина чрез отстраняване на натрупаната тиня в езерното
огледало извън размножителния период.
2. Възстановяване на част от водното огледало и естествените
връзки между локвите заселени в резултат от сукцесията от
тръстикови масиви. Възстановяването се извършва чрез
отстраняване на част от тръстиката заедно с основата й (кочка)
3. Възстановяване на съобществата от водна лилия и
стратиотес и др. съгласно приетия План за управление
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categ
oryID=4&areaID=8
ЗМ Калимок- 1. Забранява се дейности, свързани със или водещи до
Бръшлен
отводняване или нарушаване на водния режим на
съществуващите влажни зони, определени като такива по
начина на трайно ползване съгласно земеразделителните
планове на съответните землища;
2. Забранява се превръщане на ливадите и пасищата от
държавния и общинския поземлен фонд в обработваеми земи;
3. Забранява се намаляване на залесената площ в горския фонд;
4. Забранява се намаляване на горския фонд чрез смяна на
предназначението на земята;
5. Забранява се нНамаляване на площта на естествените гори,
собственост на държавата и общините;
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6. Забранява се извеждането на сечи в гнездовите колонии на
защитени видове птици;
7. Забранява се извеждането на сечи през периода март - юли
(вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии
на защитени видове птици;
8. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ
и др. съгласно разработения План за управление:
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Protected_areas/
Planove_za_upravlenie/PU_Kalimok_Brushlen.pdf
BG1_APSFR_ ЗМ Кайлъка
VT_011
(вкл.
Бохотската
гора)

1. Забранява се извеждането на голи сечи, с изключение на
тополови и акациеви насаждения;
2. Забранява се сечта на хралупати дървета;
3. Забранява се внасянето на растителни и животински видове,
неприсъщи за района, освен в местата, определени с плана за
управление и в обособения зоокът;
4. Забранява се разораването на земеделски земи;
5. Забранява се пашата на домашни животни;
6. Забранява се движението на автомобили извън определените
с плана за управление места;
7. Забранява се събирането на редки, ендемични, реликтни и
защитени видове и увреждането на техните находища и
местообитания;
8. Забранява се строителството на нови сгради, съоръжения и
пътища извън определените с плана за управление места;
9. Забранява се добива на полезни изкопаеми;
10. Забранява се замърсяването на водите и терените с битови,
промишлени и други отпадъци;
11. Забранява се използването на торове, както и на химически
препарати за растителна защита освен при каламитетни
нападения от вредители;
12. Забранява се събирането на вкаменелости и минерали,
увреждане на скалните образувания;
13. Забранява се лова и използването на изкуствените и
естествените водоеми за рибовъдство и промишлен риболов;
14. Забранява се повреждането и унищожаването на
указателни, предупредителни и информационни табла за
защитената местност;
15. Забранява се паленето на огън и ограждането на територии
извън определените с плана за управление места и др. съгласно
разработения План за управление:
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categ
oryID=6&areaID=24

BG1_APSFR_ ПП Русенски 1. Забранява се ловуване с изключение на подборен лов в
RL_012
Лом
периода септември-януари в отдели по ландшафтна таксация 2001 г., на площите на природния парк от ДЛ Русе:
36,37,68,69,70, и лов на хищници - лисици, чакали, скитащи
кучета;
2. Забраняват се менногеоложки и други дейности, с които се
изменя естествения облик на местността и/или водния й
режим;
3. Забранява се пашата на кози;
4. Забранява се късането на цветя, събирането на билки и
горски плодове за търговски и промишлени цели;
5. Забранява се повреждането на скалните църкви и други
исторически обекти;
6. Забранява се създаването на пчелини и паленето на огън
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извън местата, определени с плана за управление;
7. Забранява се използване на химически средства за
растителна защита и др. съгласно разработения План за
управление:http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partiti
on=1&categoryID=5&areaID=3
ПЗ
чука

Орлова 1. Забранява се замърсяване на стените, таваните или пода на
пещерата, на въздуха и водите в нея;
2. Забранява се пробиване и разширяване на отвори в стените,
таваните или пода на пещерата, освен при провеждането на
спасителни акции;
3. Забранява се използване на експлозиви, освен при
провеждането на спасителни акции;
4. Забранява се предизвикване на шум, който надвишава
стойностите 45 Leq (dBA);
5. Забранява се предизвикване на вибрации;
6. Забранява се изхвърляне и складиране на всякакви
предмети, на токсични и радиоактивни вещества или други
отпадъци;
7. Забранява се паленето на огън и опушване с дим;
8. Забранява се използване на осветление с открит пламък, с
изключение на ацетиленови, газови и бензинови лампи;
9. Забранява се действия, които водят до унищожаване,
повреждане и отстраняване на праисторически рисунки,
надписи, археологически и други артефакти, освен при
провеждане на спасителни акции;
10. Забранява се унищожаване, увреждане или преместване на
обекти от пещерната инфраструктура и др. дейности:
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categ
oryID=3&areaID=36;

5.5.4 Защитени зони
В териториалния обхват на Дунавски РБУ попадат изцяло или частично следните защитени
зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):

Таблица 5.5.4.1. Защитени зони по Директива за местообитанията
№
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.

Код

Наименование

Код

Скалско

2.

Река Скът

4.

Река Лом

6.

BG0000519

Моминбродско блато

8.

BG0000507

Делейна

10.

Оризището

12.

Мартен – Ряхово

14.

Въртопски дол

16.

BG0000165

Лозенска планина

18.

BG0000171

Лудогорие – Боблата

20.

Търновски височини

22.

BG0000263
BG0000508
BG0000503

BG0000524
BG0000529
BG0000518

BG0000213

Наименование

BG0000231

Беленска гора

BG0000587

Варкан

BG0000591

Седларката

BG0000487

Божите мостове

BG0002018

Остров Вардим

BG0000322

Драгоман

BG0000517

Портитовци - Владимирово

BG0000339

Раброво

BG0000498

Видбол

BG0000521

Макреш

BG0000500

Войница
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№
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.
85.
87.
89.

Код

Наименование

BG0000269

Пещера Лястовицата

24.

BG0000182

Орсоя

26.

Козлодуй

28.

Голяма река

30.

BG0000279

Стара река

32.

BG0000530

Пожарево – Гарван

34.

Свищовска гора

36.

Калимок – Бръшлен

38.

BG0000552

Остров Кутово

40.

BG0000282

Дряновска река

42.

BG0000169

Лудогорие Сребърна

44.

BG0000214

Дряновски манастир

46.

Цибър

48.

BG0000239

Обнова - Караман
дол

50.

BG0000166

Врачански Балкан

52.

BG0000181

Река Вит

54.

BG0001042

Искърски пролом –
Ржана

56.

BG0000233

Студена река

58.

Златаришка река

60.

Река Белица

62.

BG0000216

Емен

64.

BG0000247

Никополско плато

66.

BG0000396

Персина

68.

Цибрица

70.

Плана

72.

BG0000314

Ребро

74.

BG0000266

Пещера Мандрата

76.

BG0000336

Златия

78.

Цар Петрово

80.

Боблата

82.

BG0000523

Шишенци

84.

BG0000190

Витата стена

86.

Черната могила

88.

Долно Линево

90.

BG0000527
BG0000432

BG0000576
BG0000377

BG0000199

BG0000280
BG0000281

BG0000509
BG0001307

BG0000340
BG0000180

BG0000516
BG0000526

Код

Наименование

BG0000611

Язовир Горни Дъбник

BG0000613

Река Искър

BG0001014

Карлуково

BG0000614

Река Огоста

BG0000610

Река Янтра

BG0000497

Арчар

BG0000609

Река Росица

BG0000618

Видима

BG0001036

Български извор

BG0000615

Деветашко плато

BG0001037

Пъстрина

BG0000608

Ломовете

BG0000616

Микре

BG0000607

Пещера Микре

BG0000275

Язовир Стамболийски

BG0000107

Суха река

BG0000374

Бебреш

BG0000522

Видински парк

BG0000232

Батин

BG0000605

Божкова дупка

BG0001389

Средна гора

BG0001040

Западна Стара планина и
Предбалкан

BG0001017

Кървав камък

BG0000313

Руй

BG0001043

Етрополе - Байлово

BG0000117

Котленска планина

BG0000168

Лудогорие

BG0000106

Хърсовска река

BG0000173

Островче

BG0000211

Твърдишка планина

BG0001493

Централен Балкан - буфер

BG0000308

Верила

BG0000624

Любаш

BG0000617

Река Палакария
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№
91.
93.
95.
97.
99.
101.
103.
105.
107.
109.
111.
113.

Код

Наименование

Код

BG0000528

Островска степ Вадин

92.

BG0000534

Остров Чайка

94.

Билерниците

96.

Каленска пещера

98.

BG0000593
BG0000601

Божия мост – Понора

100.

BG0000532

Остров Близнаци

102.

BG0000533

Острови Козлодуй

104.

Карабоаз

106.

Тимок

108.

BG0000334

Остров

110.

BG0000570

Изворово - Краище

112.

BG0000572

Росица - Лозница

BG0000594

BG0000335
BG0000525

Наименование

BG0000631

Ново село

BG0000627

Конунски дол

BG0000113

Витоша

BG0000240

Студенец

BG0000241

Сребърна

BG0000494

Централен Балкан

BG0000399

Българка

BG0000495

Рила

BG0000496

Рилски манастир

BG0000102

Долината на река Батова

BG0000569

Кардам

Таблица 5.5.4.2. Защитени зони по Директива за птиците
№
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.

Код

Наименование
Витоша

2.

BG0000237

Остров Пожарево

4.

BG0000240

Студенец

6.

Сребърна

8.

Карлуковски карст

10.

BG0002001

Раяновци

12.

BG0002004

Долни Богров –
Казичене

14.

BG0002005

Понор

16.

Рибарници Орсоя

18.

Остров Ибиша

20.

BG0002008

Остров до Горни
Цибър

22.

BG0002009

Златията

24.

BG0002017

Комплекс Беленски
острови

26.

BG0002018

Остров Вардим

28.

BG0002024

Рибарници Мечка

30.

Котленска планина

32.

Комплекс Калимок

34.

BG0002031

Стената

36.

BG0002039

Хърсовска река

38.

BG0000113

BG0000241
BG0000332

BG0002006
BG0002007

BG0002029
BG0002030

Код

Наименование

BG0002070

Рибарници Хаджи Димитрово

BG0002074

Никополско плато

BG0002083

Свищовско-Беленска низина

BG0002088

Микре

BG0002089

Ноевци

BG0002090

Берковица

BG0002091

Остров Лакът

BG0002095

Горни Дъбник - Телиш

BG0002096

Обнова

BG0002101

Мещица

BG0002102

Деветашко плато

BG0002104

Цибърско блато

BG0002110

Априлци

BG0002111

Велчево

BG0002112

Руй

BG0002114

Рибарници Челопечене

BG0002109

Васильовска планина

BG0002084

Палакария

BG0002002

Западен Балкан
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39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.

Суха река

40.

BG0002053

Врачански Балкан

42.

BG0002062

Лудогорие

44.

BG0002064

Гарванско блато

46.

BG0002065

Блато Малък
Преславец

48.

BG0002067

Остров Голя

50.

Чаиря

52.

BG0002048

BG0002085

BG0002025

Ломовете

BG0000494

Централен Балкан

BG0002128

Централен Балкан буфер

BG0000399

Българка

BG0000496

Рилски манастир

BG0000495

Рила

BG0000113

Витоша

По-детайлна информация за защитените зони, чийто предмет и цели се очаква да бъдат
засегнати от ПУРН в ДРБУ (оцветени в лилаво в предходните таблици), е представена в
изготвения Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), който е неделима
част от настоящата ЕО.
Фигура 5.5.4.2. Защитени зони по ЗБР

5.6

Културно-историческо наследство

На територията на Басейнова Дирекция Дунавски район са регистрирани 324 културно
- исторически обекта. В следващата таблица е представен списък на регистрираното
културно-историческото наследство:
Таблица 5.6.1. Обекти на културно - историческото наследство на територията
на Басейнова Дирекция Дунавски район
№
1
2
3
4
5

Име
Часовникова кула
Къща-музей "Иван Вазов"
Църква "Св. Николай"
Църква
"Рождество
Богородично"
Църква "Св. Николай"

Град
Берковица
Берковица
Берковица
Берковица

Вид
народна старина, архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен
народна старина, художествен
народна старина, художествен

Горна Вереница

архитектурно-художествен
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№
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Име
Църква "Св. Николай"
Антична крепост "Цебрус"
Античен град "Алмус"
Шлеп, на който са арестувани
и измъчвани Септемврийци
Исторически музей
Лопушански манастир
Античен град Монтана
Музей
"Септемврийско
възстание"
Къща-музей "Хр. Михайлов"
Църква
"Възнесение
Христово"
Чипровски манастир

Град
Долна Вереница
Долни Цибър
Лом
Лом

Вид
архитектурно-художествен
археологически
археологически
исторически

Лом
Лопушна
Монтана
Монтана

исторически
архитектурно-художествен
археологически
исторически

Монтана
Чипровци

исторически
археологически

Чипровци

архитектурно-строителен,
исторически
и
художествен
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-исторически комплекс

Родната къща на Адриана
Будевска
Къща на Йордан Йовков

Добрич

Батошевски
манастир
"Въведение Богородично"
Соколски манастир

Батошево

Габрово
Батошево

художествен

Габрово
Гостилица

25

Църква
"Успение
Богородично"
Батошевски
манастир
"Успение Богородично"
Априловска гимназия
Антична
крепост
"Дискодуратера"
Бачо Киро

архитектурно-исторически
художествен
архитектурно-художествен

26

Голямата пещера

Дряново

27
28
29
30

Родна къща на Иван Владков
Лафчиева къща
Църква "Св. Никола"
Дряновски манастир

Дряново
Дряново
Дряново
Дряново

31

Църква
"Успение
Богородично"
Архитектурно-етнографски
комплекс "Етъра"
Неолитна пещера

Денчевци

архитектурно-строителен, исторически
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
исторически
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-исторически
комплекс,
художествен
архитектурно-художествен

Габрово

архитектурно-етнографски

Здравковец

Църква "Св. Троица"
Площад "Дядо Никола"
Райкова къща
Църква "Св. Архангел"
Улица "П.Р. Славейков"
Даскалова къща
Къща на Ангел Кънчев
Къща
на
поп
Ангел
Пандурски
Родна
къща
на
Петър
Богданов
Родна
къща
на
Митко
Палаузов
Родна къща на Анко Кошев
Църква "Св. Параскева"

Севлиево
Трявна
Трявна
Трявна
Трявна
Трявна
Трявна
Трявна

архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-художествен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен

Трявна

исторически

Шумата

исторически

Шумата
Априлци

исторически
исторически

17
18
19
20
21
22
23
24

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Добрич

Габрово

Дряново

комплекс,
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№
46
47

Име
Историческо място
Моровица

Град
Бежаново
Гложене

48
49

Деветашка пещера
Темната дупка

Деветаки
Карлуково

50

Проходна

Карлуково

51

Банковица

Карлуково

52

Пройновска пещера

Крушуна

53
54

Къкринското ханче
Футьовска пещера

Къкрина
Кърпачево

55

Ловеч

57
58

Праисторическо, антично и
средновековно селище
Архитектурно-исторически
комплекс "Вароша"
Къща на Христо Латинеца
Антично селище "Состра"

59

Микренска пещера

Микре

60

Табашката пещера

Ловеч

61

Васил Левски

Ловеч

62
63

Орешак
Румянцево

исторически

Тетевен

архитектурно-строителен, художествен

Тетевен
Белене

67

Троянски манастир
Родна къща на Сергей
Румянцев
Къща на Мария Иванова
Дочева (Йорговата)
Църква "Св. Илия"
Стени
на
римски
град
"Дидум"
Римски град "Ескус"

68
69

Румънски мавзолей
Антично селище "Утус"

Гривица
Милковица

70

Кайлъшка крепост

Плевен

71

Червения площад

Плевен

72
73

Музей "Освобождение
Плевен 1977 г."
Скобелев парк

74
75
76
77

Къща на Цветан Спасов
Къщата на Коста Златарев
Къщата на Асен Халачев
Църква "Св. Никола"

Плевен
Плевен
Плевен
Плевен

78

Пордим

79

Музей "Главна квартира на
руската армия"
Градище

народна старина, архитектурно-художествен
народна старина, архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
народна старина, архитектурно-строителен от
Античността
и
Средновековието,
археологически резерват
исторически
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
паметник на градинско и парково изкуство
архитектурно-строителен,
исторически,
паметник на градинско и парково изкуство
исторически
исторически
исторически
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
исторически

80

Студенецки манастир

Садовец

56

64
65
66

на

Вид
исторически
архитектурно-строителен
Средновековието
народна старина
архитектурно-строителен
Средновековието
архитектурно-строителен
Средновековието
архитектурно-строителен
Средновековието
архитектурно-строителен
Средновековието
исторически
архитектурно-строителен
Средновековието
архитектурно-строителен
Средновековието

от Античността и
от Античността и
от Античността и
от Античността и
от Античността и
от Античността и
от Античността и

Ловеч
Ловеч
Ломец

Гиген

Плевен
Плевен

Рибен

исторически
архитектурно-строителен
Средновековието
архитектурно-строителен
Средновековието
архитектурно-строителен
Средновековието
архитектурно-строителен
Средновековието

от Античността и
от Античността и
от Античността и
от Античността и

народна старина, архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
народна старина, архитектурно-строителен от
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№

Име

Град

81

Праисторическо селище

Садовец

82

Антична крепост

Сомовит

83

Римска крепост

Ставерци

84
85
86
87

Джамия "Ибрахим паша"
Антична крепост "Абритус"
Античен некропол
Къща –музей "Освободителна
война"
Мост на Кольо Фичето
Къща на Филип Тотю
Скална църква

Разград
Разград
Разград
Бяла

Антично и средновековно
селище
Паметник за прослава на
полкове,
участвали
при
сражението при с. Мечка
Праисторическо селище
Апартамент
Апартамент
от
жилищна
кооперация,
нелегална
квартира на НОВА
Апартамент, в която е живял
проф. Илия Бешков
Жилищна сграда, в която е
живял Панчо Владигеров
Къща-музей Димитър Димов
Софийска духовна семинария
Жилищна сграда, в която е
живяла Илка Попова
Къща на Сирак Скитник
Жилищна сграда, в която е
живял Елин Пелин
Жилищна сграда, в която е
живял Кръстю Сарафов
Жилищна сграда, в която е
живял Георги Бакалов
Биологически институт
Театър "Сава Огнянов"

Кривина

Музей "Баба Тонка"
Национален
музей
на
транспорта
Парк на Възрожденците
Музей на Русофилите
Мавзолей на княз Александър
Батенберг
Министерство на вътрешните
работи
Военно издателство
Къща-музей "Иван Вазов"
Административна сграда на
Старата българска земеделска
банка
Централни минерални бани
Джамия "Баня баши"

88
89
90
91
92

93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117

Бяла
Две могили
Иваново

Вид
Античността и Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
народна старина
археологически
археологически
исторически

Мечка

архитектурно-художествен
исторически
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
исторически

Пепелина
София
София

археологически
исторически
исторически

София

исторически

София

исторически

София
София
София

исторически
архитектурно-строителен, исторически
исторически

София
София

архитектурно-строителен, исторически
исторически

София

исторически

София

исторически

София
Русе
Русе
Русе

архитектурно-строителен
архитектурно-строителен,
художествен
исторически
исторически

Русе
Русе
София

исторически
исторически
архитектурно-строителен, художествен

София

архитектурно-строителен

София
София
София

архитектурно-строителен
исторически
архитектурно-строителен

София
София

архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, художествен

исторически,
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№
118

Име
Църква
"Света
Петка
Самарджийска"
Храм-паметник "Александър
Невски"
Църква "Света София"

Град
София

Палата "Светия Синод"
Гроб и паметник на Иван
Вазов
Паметник на Освободителите
Паметник на Васил Левски

София
София

София

126

Народна библиотека "Св.Св.
Кирил и Методий"
Докторски паметник

127

Руски паметник

София

128

Орлов мост

София

129

София
София

исторически, мемориален, художествен

София
София
София
София
София

исторически
исторически
исторически
исторически
исторически

София

исторически

София

архитектурно-строителен, художествен

София
София
София
София
София
София
София

архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, исторически
археологически
архитектурно-строителен, исторически
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, исторически

София
София
София

исторически
архитектурно-строителен, художествен
исторически

София

исторически

София

архитектурно-строителен, художествен

София

архитектурно-строителен,
археологически

151

Църква
"Св.
Николай
Софийски"
Паметник на Одринската
епопея
Жилищна сграда
Бивш работнически дом
Жилищна сграда
Жилищна сграда
Къща-музей
"Александър
Жендов"
Къща-музей
"Христо
Смирненски"
Централната
Софийска
синагога
Централни хали
Административна сграда
Македонски културен дом
Църква "Св. Спас"
Жилищно-търговска сграда
Съдебна палата
Клуб
на
работническата
партия
Къща на Борис Христов
Министерство на земеделието
Къща-музей
"Димитър
Благоев"
Къща
на
Димитър
Попниколов
Сградата на Висшата духовна
академия
"Св.Климент
Охридски" и Исторически
институт
Църква "Св. Петка Старата",
Административно-търговска
сграда
на
Българската
патриаршия
Ротонда "Свети Георги"

архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен, художествен

София

152
153

Къща-музей на Пейо Яворов
Музей "Петко и Пенчо

София
София

народна старина, архитектурно-строителен,
художествен, археоложки
архитектурно-строителен, исторически
исторически

119
120
121
122
123
124
125

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

150

София
София

София
София

София

Вид
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен, археологически
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
народна старина, архитектурно-строителен,
археологически
архитектурно-строителен, художествен
исторически, мемориален
исторически, мемориален, художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен, художествен

художествен,
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№

162

Име
Славейкови"
Комплекс от две жилищни
сгради
Къща на художника акад.
Александър Божинов
Къща и скулпторно ателие на
проф. Иван Лазаров
Къща на скулптора проф.
Андрей Николов
Къща на художника Никола
Танев
Централна
кооперативна
банка
Търговско-индустриална
палата
Българско
инженерноархитектурно дружество
Пощенска палата

163
164
165
166

Германска кредитна банка
Археологически музей
Столична библиотека
Народен театър "Иван Вазов"

София
София
София
София

167

Министерство на отбраната

София

168
169

Администретивна сграда
Комплекс хотел, ресторант,
сладкарница и концертна зала
"България"
Княжески дворец

София
София

Руска църква "Св. Николай
чудотворец"
Административна сграда
Военен клуб
Посолство на Италия
Посолство на Австрия
Българска
академияна
науките
Народно събрание
Художествената академия
Университетски комплекс с
Ботаническа градина
Къща-музей "Васил Коларов"
Френско посолство
Комплекс
Софийски
университет
"Климент
Охридски" и Университетска
библиотека
Турското посолство
Комплекс
"Гарнизонно
стрелбище"
Вила
на
Александър
Стамболийски
Къщата на София Дончева
Къща – музей "Николай
Хрелков"
Къща, в която е живял от 1940
до 1942г. Н.Й. Вапцаров

София

архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен, художествен

София
София
София
София
София

архитектурно-строителен, исторически
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, исторически

София
София
София

архитектурно-строителен, исторически
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен, исторически

София
София
София

архитектурно-строителен, исторически
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен

София
София

архитектурно-строителен, художествен
исторически, групов

София

исторически

София
София

исторически
исторически

София

исторически

154
155
156
157
158
159
160
161

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

183
184
185
186
187
188

Град

Вид

София

архитектурно-строителен, исторически

София

исторически

София

архитектурно-строителен, исторически

София

исторически

София

исторически

София

архитектурно-строителен, художествен

София

архитектурно-строителен, художествен

София

архитектурно-строителен, исторически

София

архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен
архитектурно-строителен, исторически
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен

София
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№
189

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Име
Национален
мемориален
комплекс
"Софийски
централни гробища"
Драгалевски манастир
Боянска църква
Църква "Св. Троица"

Град
София

Митрополия
Паметник на Свободата
Музикално училище
Къща на Ив. Симеонов
Търговска къща на братя
Симеонови
Административна сграда
Жилищна сграда
Исторически комплекс "Родна
къща на Елиас Канети"
Средновековен град "Червен"

Русе
Русе
Русе
Русе
Русе

народна старина, исторически, художествен
народна старина, исторически, художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
художествен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-художествен, исторически
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, художествен

Русе
Русе
Русе

архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-художествен
исторически, групов

Червен

архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
археологически
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
археологически
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен, археологически
народна старина, художествен
народна старина
народна старина, художествен
художествен

София
София
Русе

Землено укрепление
Антична и средновековна
крепост
Късноантична гробница

Вълнари
Силистра

Антична
крепост
и
средновековно селище
Дуросторум-Дръстър
Сеславски манастир "Св.
Николай Мирликийски"
Кремиковски манастир
Буховски манастир
Църква "Св. Петка"
Църква"Св.Николай"
Манастир "Св. Спас"
Антична крепост "Августа"
Църква "Св. Николай"
Пещери с графитни рисунки
Струпешки манастир "Св.
Пророк Илия"
Църква "Св. Николай"
Праисторическа
крепост
"Мажинград"
Средновековна църква

Тутракан

Средновековна
крепост
"Каменето"
Антична и средновековна
крепост
Средновековна църква

Оряхово

Кунино
Кунино

225

пещера Провъртенка
Тракийско селище "Викус
Трулензиум"
Праисторическо селище

226

Римска крепост "Региана"

Козлодуй

227

Църква "Пустата църква"

228

Средновековна

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

крепост

Силистра

Силистра
Сеславци
София
София
Балша
София
Долни Лозен
Хърлец
Царевец
Царевец
Струпец
Софрониево
Ребърково
Ослен Криводол

Мездра
Лютиброд

Кунино

Зверино

Вид
групов пк

археологически
архитектурно-художествен
археологически
народна старина, археологически
художествен
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
народна
старина,
художествен,
археологически
народна старина, архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
народна старина, архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
народна старина, архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
археологически
народна старина, археологически
архитектурно-строителен от Античността
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността
Средновековието
народна старина, архитектурно-строителен
Античността и Средновековието
архитектурно-строителен от Античността

и
и
от
и
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№
229
230

Име
"Градище"
Праисторическо селище
Манастирски комплекс "Св.
Архангел Михаил"
Праисторическо селище

Град
Драшан
Долна Бешовица

Църква "Св. Димитър"
Родна къща на Димитраки
Хаджитошев
Родна къща на Никола
Войводов
Средновековна
крепост
"Вратцата"
Праисторическо
селище
"Кременитата могила
Праисторическа крепост

Горна Бешовица
Враца

архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
художествен
исторически

Враца

исторически

Враца

Римски
кастел
"Флорентиниана"
Църква "Св. Николай"
Раковишки манастир
Праисторическо римско и
средновековно селище
Църква
"Рождество
Богородично"
Римска крепост "Кулата"

Флорентин

архитектурно-строителен от
Средновековието
архитектурно-строителен от
Средновековието
архитектурно-строителен от
Средновековието
архитектурно-строителен от
Средновековието
архитектурно-художествен
художествен
архитектурно-строителен от
Средновековието
архитектурно-художествен

Куделин
Горни Лом
Върбово
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин

архитектурно-художествен
народна старина, архитектурно-художествен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен

252
253
254
255
256
257
258
259

Църква "Свето Възнесение
Христово"
Църква "Св. Параскева"
Църква "Св. Йоан Кръстител"
Синагога
Катедрала "Св. Димитър"
Крепост "Баба Вида"
Венециански складове
Библиотеката
на
Пазвантооглу
Църква "Св. Панталеймон"
Къща на Хаджиангелови
Джамията на Пазвантооглу
Стамбол капия
Пазар капия
Телеграф капия
Кръстатата казарма
Римска крепост

народна старина, архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
архитектурно-художествен

Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин

260

Турско укрепление

Арчар

261

Римски некропол

Арчар

262

Римски град "Рациария"

Арчар

263

Средновековна
крепост
"Калето"
Манастир "Св.Св. Петър и
Павел"
Църква "Св.Св. Кирил и
Методий"
Взаимно училище
Църква "Св. Преображение"

Свищов

Свищов

народна старина, архитектурно-художествен
архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието
народна старина, художествен, паметник на
културата
архитектурно-строителен, художествен

Свищов
Свищов

исторически
художествен

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

264
265
266
267

Градешница

Вид
Средновековието
археологически
архитектурно-художествен

Бреница
Баница

Търговище
Раковица
Рабиша
Макреш
Кула

Свищов

Античността и
Античността и
Античността и
Античността и

Античността и
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№
268
269
270

Име
Църква "Св. Пророк Илия"
Църква "Св. Троица"
Римски град "Нове"

Град
Свищов
Свищов
Свищов

271

Римски некропол

Свищов

272

Манастир "Св. Илия"

Плаково

273
274

Църква "Св. Троица"
Римски град "Никополис"

Овча могила
Никюп

275
276

Манастир Св. Николай
Килифаревски манастир

Къпиново
Килифарево

277
278
279

Елена
Елена
Елена
Елена

архитектурно-строителен

Елена
Елена
Елена

архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен

Горна Студена

исторически

Велико Търново
Велико Търново

исторически
исторически

Велико Търново
Велико Търново

исторически
исторически

Велико Търново

архитектурно-строителен

290
291
292

Даскалоливницата
Църква "Св. Никола"
Църква "Успение Пресвета
Богородица"
Ансамбъл
на
петте
Разсуканови къщи
Попниколова къща
Часовникова кула
Къща-музей
"Иларион
Макариополски"
Къща-музей Цар Освободител
Александър ІІ
Читалище "Надежда"
Колиба на Никола Габровски,
парк
Печатница на в. Работник
Къща-редакция
на
в.
Работник
Църква "Св.Св. Кирил и
Методий"
Къща с маймунката
Хан Хаджи Никола
Църква "Св. Димитър"

Вид
художествен
художествен
архитектурно-строителен от Античността
Средновековието
архитектурно-строителен от Античността
Средновековието
народна старина, художествен, паметник
културата
архитектурно-строителен, художествен
народна старина, архитектурно-строителен
Античността и Средновековието
художествен, паметник на културата
народна старина, художествен, паметник
културата
архитектурно-строителен
архитектурно-строителен, художествен
архитектурно-строителен, художествен

Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново

293

Църква "Св. Георги"

Велико Търново

294

Църква "Св.Св. Петър
Павел"
Църква "Св. 40 мъченици"

Велико Търново

архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
архитектурно-строителен,
исторически,
музеен
архитектурно-строителен,
исторически,
музеен
народна старина

Велико Търново

архитектурно-строителен

Бяла черква
Бяла черква
Самоков

исторически
исторически
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
народна старина, архитектурно-строителен
исторически
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

295

и

Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново

300
301
302

Архитектурно-музеен
резерват "Момина крепост"
Архитектурно-музеен
резерват "Трапезица"
Архитектурно-музеен
резерват "Царевец"
Църква "Св.Св. Константин и
Елена"
Къща на Цанко Церковски
Къща на Райко Даскалов
Сарафска къща

303
304
305

Голямата чешма
Хижа "Орлово гнездо"
Синагога

Самоков

296
297
298
299

Велико Търново

Самоков

и
и
на
от
на

102

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г
№
306

Име
Джамия Байрякли

Град
Самоков

307

Митрополитска църква

Самоков

308

Бельова църква

Самоков

309
310
311
312

Осеновлаг
Мало Малово
Литаково
Искрец

317
318

Манастир Седемте престола
Манастир Св. Николай
Паметник
Църква "Успение Пресветая
Богородица"
Възпоменателен знак
Часовникова кула
Градище и старобългарски
скален надпис
Църква "Св.Св. Петър и
Павел"
Къща-музей "Елин Пелин"
Алински манастир "Св. Спас"

319

Дворцов комплекс "Врана"

София

320

Историческо място и гроб на
Петър Дънов
Църква
"Св.
Николай
Мирликийски"
Фабрична сграда в комплекс
"Захарна фабрика"
Манастир "Св. Димитър"
Къща на Анастасия и Захари
Стоянови, къща на абаджия
Некез Христо

София

архитектурно-строителен, исторически
архитектурно-строителен,
художествен,
археологически
архитектурно-художествен,
исторически,
паметник на градинарско и парково искуство
исторически

Негован

архитектурно-строителен, художествен

София

архитектурно-строителен

Подгумер
Русе

архитектурно-строителен, художествен
исторически

313
314
315
316

321
322
323
324

София
Ботевград
Боженица
Беренде
Байлово
Алино

Вид
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
народна старина, архитектурно-строителен,
художествен
художествен
народна старина, архитектурно-художествен
исторически
художествен
исторически
архитектурно-строителен
народна старина, архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието
народна старина, художествен

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“.
5.7

Материални активи

Материалните активи имащи отношение към защитата от наводнения са различни
хидротехнически съоръжения, най-важните от които са съоръженията за предпазване
от заливане на прилежащите площи ( предпазни диги, вкл. Дунавски и вътрешни
предпазни диги, корекции на речните легла в населени места), язовирите, помпените
станции и водно-електрическите централи, които могат да контролират оттока или да
създават прегради за разливане на водите.
. Съгласно „Анализ на водостопанската структура“ към „Национална стратегия за
развитие на водния сектор“, МОСВ, дължините на брегозащитните съоръжения в ДРБУ
са следните: корекция на реките -957,64 км, вътрешни предпазни диги 68,42 км, диги по
българското крайбрежие на р.Дунав 295 км.
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.
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Част от водните тела категория реки са силномодифицирани в следствие на изграден язовир във
водосборната им площ, поради което са приравнени към типологията на езерата. Съгласно
проект на ПУРБ 2016 – 2021 за ДРБУ типовете водни обекти категория езеро, които са
приети като значими единици при управлението на водите, са 32. Типологията им е следната:

· L1 – Алпийски глациални езера
· L2 – Планински езера
· L4 – Равнинни и полупланински езера и блата
· L5 – Крайречни езера и блата
· L11 – Големи дълбоки язовири
· L12 – Средни и малки полупланински язовири в екорегион 12
· L14 – Големи равнинни средно дълбоки язовири
· L16 – Малки и средни равнинни язовири в екорегион 12
Значение за контролирането на риска от наводнения имат и канализационните системи.
Съгласно информация от проект на ПУРБ 2016-2021 г, на територията на Дунавския
район за басейново управление има 133 агломерации с над 2000 е.ж. От тях
територията на Дунавския район за басейново управление има:
· 90 агломерации с между 2000 и 10000 е.ж, от които за 81 няма изградена
необходимата канализационна система за отвеждане и пречистване на
отпадъчните води;
· 42 агломерации над 10000 е.ж, от които 20 не разполагат с необходимата
канализационна система за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
5.8

Отпадъци

Анализът на управлението на отпадъците в Дунавския район е направен 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.
А. За територията в обхвата на РИОСВ – Враца
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Враца
кметовете на общините на територията на РИОСВ разработват и изпълняват програми за
управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от общинските програми за
околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който контролира изпълнението им.
В обхвата на РИОСВ - Враца няма фирми извършващи индивидуално изпълнение на
задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на пуснатите от тях на пазара масово
разпространени отпадъци. Общините в различна степен са въвели системи за разделно
събиране на масово разпространени отпадъци.
Девет от десетте общини на територията на РИОСВ - Враца, Мездра, Криводол, Борован, Бяла
Слатина, Оряхово, Козлодуй, Мизия и Хайредин имат сключени договори с организации по
оползотворяване на отпадъци от опаковки за въвеждане на системи за разделно събиране на
отпадъци от опаковки. На този етап община Роман е единствената община, в която няма
изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки тъй като е с население под
5 000 жители и не попада в обхвата на изискванията на ЗУО за изграждане на система за
разделно събиране на отпадъци опаковки.
100 % от населението на територията на РИОСВ - Враца е обхванато от система за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.
В обхвата на РИОСВ се експлоатират две регионални депа за неопасни отпадъци - регионално
депо Враца - Мездра и регионално депо за неопасни отпадъци Оряхово.
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На този етап на територията на РИОСВ все още няма изградени площадки за компостиране на
биоразградими отпадъци с изключение на площадка намираща се на територията на разсадника
на „БКС - Враца” ЕООД, на която се депонират и третират генерираните зелени отпадъци в
град Враца.
На територията на РИОСВ - Враца функционират две депа за инертни отпадъци - депото на
община Враца и депото на община Мездра. Всички останали общини депонират генерираните
минимални количества строителни отпадъци на закритите депа за битови отпадъци. Част от
строителните отпадъци, основно генерирани от населението не постъпват на депата, а се
изхвърлят нерегламентирано.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
РИОСВ - Враца имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно
съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат
сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване.
Дейностите по събиране, транспорт, временно съхранение и разкомплектоване и
оползотворяване на образуваните отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи
разрешение по ЗУО или комплексно разрешително по ЗООС.
Кметовете на общините определят местата за изграждане на общински площадки за временно
съхранение на ИУМПС и организиране на дейностите по събирането до предаването на
ИУМПС на центъра за разкомплектоване, съгласно подписан договор.
Генерираните от домакинствата НУБА, ИУЕЕО и други масово разпространени отпадъци се
събират от фирми притежаващи разрешение за тази дейност.
Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения в региона се съхраняват
в затворени складове до предаването им за транспортиране на лицензирани фирми, съгласно
сключени договори. Води се отчетност на видовете и количествата предадени отпадъци.
Опасните болнични отпадъци се транспортират до съответната инсталация за контролирано
обезвреждане. На територията на РИОСВ - Враца няма инсталации за третиране на болнични
отпадъци
Б. За територията в обхвата на РИОСВ Монтана
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Монтана
кметовете на общините на територията на РИОСВ разработват и изпълняват програми за
управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от общинските програми за
околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който контролира изпълнението им.
На територията на РИОСВ - Монтана има две регионални системи за управление на отпадъците
- регион Видин и регион Монтана.
100 % от населението в обхвата на РИОСВ е обхванато в регионалните системи за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване.
На територията на РИОСВ - Монтана съществува едно депо за строителни отпадъци в гр.
Видин, което не отговаря на нормативните изисквания и е с преустановена експлоатация. На
площадка на регионално депо - Видин е изградена инсталация за третиране на строителните
отпадъци. В останалите общини строителните отпадъци предварително се съхраняват на
определени общински площадки.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
РИОСВ - Монтана имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно
съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат
сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване.
Разделно събиране на отпадъците от опаковки е въведено само в общините Видин, Монтана,
Берковица, Вършец, Чипровци и Димово.
В. За територията в обхвата на РИОСВ Плевен
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Плевен
кметовете на общините на територията на РИОСВ разработват и изпълняват програми за
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управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от общинските програми за
околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който контролира изпълнението им.
В края на 2015 г. завършиха строително - монтажните работи за изграждането на нови
регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци в Региони
Плевен, Луковит и Левски /Никопол/.
Всички общини в обхвата на РИОСВ са обхванати в системи за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване но все още 100 % от населението не е обхванато от действащите системи.
Част от общините на територията на РИОСВ - Плевен имат изградени системи за разделно
събиране на опаковки, а друга част от тях са осигурили площадки по реда на чл. 19, ал. 3, т. 11
от ЗУО - площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с
население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в
други населени места.
Всички общини имат сключени договори с фирми, притежаващи необходимите разрешения за
събиране на масово разпространени отпадъци (НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др.).
На територията на РИОСВ - Плевен в експлоатация са 15 депа, от които 2 регионални и 13
общински.
В шест общини е въведено фамилно компостиране, в три от тях компостерите са закупени с
общински средства.
На територията на РИОСВ - Плевен няма специализирани депа и стационарни инсталации за
третиране на строителни отпадъци.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
РИОСВ - Плевен имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно
съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат
сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване.
Неопасните болнични отпадъци се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци и се третират
заедно с тях. Опасните отпадъци се събират на отделно място в болничните заведения и се
предават за обезвреждане. На територията на РИОСВ - Плевен се осъществява третиране на
болничните отпадъци в автоклавна инсталация в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД.
Г. За територията в обхвата на РИОСВ Русе
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Русе
кметовете на общините на територията на РИОСВ разработват и изпълняват програми за
управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от общинските програми за
околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който контролира изпълнението им.
Всички общини на контролираната територия са въвели система за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и 100 % от населението е обхванато от
системите.
От системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци най-добре са развити
системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отработени
масла. Предстои още работа по доизграждането на системата за събиране на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
На територията на РИОСВ - Русе все още не е решен въпроса по третирането на
биоразградимите отпадъци и изграждането на системи за домашно компостиране.
Обезвреждането на отпадъците чрез депониране се осъществява на регионалните депа на гр.
Русе, гр. Силистра и гр. Разград, както и на общинските депа Бяла и Две могили до
изграждането на Регионално депо - Бяла.
На депото на гр. Русе са изградени две клетки за строителни отпадъци. На депата в Силистра и
Разград те се депонират смесено с битовите отпадъци.
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Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
РИОСВ - Русе имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно
съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат
сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване.
По отношение на болничните отпадъци на територията, контролирана от РИОСВ–Русе няма
действащи инсинератори за изгаряне на болнични отпадъци. Всички здравни заведения са
сключили договори за транспортиране и предаване на опасните си отпадъци за обезвреждане в
инсталации, отговарящи на нормативните екологични изисквания. Функционират два автоклава
за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в МБАЛ–Силистра и МБАЛ–Русе. Отпадъците,
които подлежат на задължително обезвреждане в инсинератор се транспортират и предават
основно на инсинератора на ПУДООС в „Александровска Болница”.
Д. За територията в обхвата на РИОСВ Велико Търново
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Велико
Търново кметовете на общините на територията на РИОСВ разработват и изпълняват програми
за управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от общинските програми за
околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който контролира изпълнението им.
На територията на общините в обхвата на контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново са
въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии
и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч.
луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак.
Системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки са въведени на територията на 13 от 14
общини, влизащи в териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново. Община Сухиндол е с
население под 5 000 жители и не попада в обхвата на изискванията на ЗУО за изграждане на
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
100 % от населението в обхвата на РИОСВ е обхванато в регионалните системи за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Битовите отпадъци в
област Велико Търново и област Габрово се обезвреждат чрез депониране. Битовите отпадъци
на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол се депонират на „Регионално депо за отпадъци Севлиево“ ООД, а тези от общините Габрово и Трявна на Депото за неопасни отпадъци за
общините Габрово и Трявна.
На територията, контролирана от РИОСВ са изградени две регионални депа, както следва:

· За регион Велико Търново, което ще обслужва общините Велико Търново,
Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица. В проекта е
заложено изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за механично
и биологично третиране, пречиствателна станция за отпадъчни води и
довеждаща инфраструктура.
· За регион Габрово депо предназначено за нуждите на общините Габрово и
Трявна.
На територията на община Габрово и Трявна действа система по събиране на биоразградими
отпадъци от населението, чрез разположени кафяви пластмасови кофи. Същите се
транспортират периодично до площадката за компостиране намираща се на територията на
„Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Габрово и Трявна“, гр. Габрово.
В землището на с. Леденик функционира депо за обезвреждане на строителни отпадъци на
Община В.Търново. В гр. Севлиево на изграденото регионално депо за ТБО има възможност за
обезвреждане на строителни отпадъци за общините Севлиево, Сухиндол и Дряново. През 2015
г. бе изградено Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Габрово и Трявна. На
него също има възможност за обезвреждане чрез депониране на строителни отпадъци. През
2016 г. предстои въвеждането в експлоатация и на Регионалното депо за отпадъци на общините
Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Златарица, Елена и Лясковец, и обезвреждането
на строителни отпадъци ще се извършва на него съгласно издадено Комплексно разрешително.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
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РИОСВ - Велико Търново имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното
временно съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и
имат сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване.
Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения се предават за
последващо третиране на лица, имащи разрешение за транспортирането им до съответната
инсталация за контролирано обезвреждане, съгласно сключен договор. Всички болнични
отпадъци предназначени за изгаряне се унищожават в инсинератора на ПУДООС – София.
Е. За територията в обхвата на РИОСВ София
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - София
кметовете на общините на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ разработват и
изпълняват програми за управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от
общинските програми за околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който
контролира изпълнението им.
За събиране и обезвреждане на битовите отпадъци в област София - град и Софийска област са
изградени депа за битови отпадъци отговарящи на нормативните изисквания.
В област София-град оперират три инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци,
находящи се в кв. Суходол, кв. Филиповци и кв. Требич. Основен източник на смесените
битови отпадъци, постъпващи за разделяне в трите сепариращи инсталации е населението на
Столична община.
За екологосъобразното управление на строителните отпадъци на територията на Столична
община има разположена инсталация за третиране на строителни отпадъци в кв. Враждебна, гр.
София. За останалите общини не са изградени площадки за събиране и оползотворяване на
строителни отпадъци.
Събирането на масово разпространени отпадъци от опаковки във всички общини в Софийска
област и област София град се извършва чрез системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, организирани от организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
РИОСВ - Велико Търново имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното
временно съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и
имат сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване.
Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения се предават за
последващо третиране на лица, имащи разрешение за транспортирането им до съответната
инсталация за контролирано обезвреждане, съгласно сключен договор. Всички болнични
отпадъци предназначени за изгаряне се унищожават в инсинератора на ПУДООС – София.
Ж. За територията в обхвата на РИОСВ Перник
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Перник
кметът на община Трън на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ разработва и изпълнява
програма за управление на отпадъците. Тази програма е неразделна част от общинската
програма за околна среда и се приема от общинския съвет, който контролира изпълнението и.
На територията на община Трън има внедрена система на НУБА и ИУЕЕО.
Територията на община Трън е обхваната от система за сметосъбиране и сметоизвозване на
битовите отпадъци. Изграждането на новото за област Перник регионално депо обслужващо и
община Трън е приключно.
Община Трън няма задължение по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.
В региона на РИОСВ-Перник до края на 2015 г. образуваните строителни отпадъци се събират
чрез установените системи за сметосъбиране от страна на общините като са определени
площадки за съхраняването им или се депонират заедно с битовите отпадъци на общинските
депа.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
община Трън имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно
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съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат
сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване.
З. За територията в обхвата на РИОСВ – Шумен
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Шумен
кметовете на общините на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ разработват и
изпълняват програми за управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от
общинските програми за околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който
контролира изпълнението им.
Общините на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ са включени в организирано
сметосъбиране и сметоизвозване към две регионални депа за неопасни отпадъци - регионално
депо Шумен и регионално депо Търговище. Община Никола Козлево е член на сдружение
„Регионално управленеи на отпадъците - Добрич”. Община Опака е присъединена към
регионално депо Бяла. 100 % от населенеито е обхванато от системата за сметосъбиране и
сметоизвозване.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
общините на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ имат обособени площадки за
разделното им събиране и тяхното временно съхранение, водят отчетност на количествата
образувани и предадени отпадъци и имат сключени договори с лицензирани фирми за тяхното
предаване.
И. За територията в обхвата на РИОСВ – Варна
Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2015 г. на РИОСВ - Варна
кметовете на общините на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ разработват и
изпълняват програми за управление на отпадъците. Тези програми са неразделна част от
общинските програми за околна среда и се приемат от съответния общински съвет, който
контролира изпълнението им.
100 % от населението в общините на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ са обхванати
от система за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Събраните отпадъци
постъпват в следните инсталации - регионална система за управленеи на отпадъците в регион
Варна и регионална система за управленеи на отпадъците в регион Добрич.
Управленеито на строителните отпадъци е свързано с предвидените съоръжения за регионите
Варна и Добрич.
Фирмите, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци в обхвата на
общините на територията на РИОСВ и в обхвата на ДРБУ имат обособени площадки за
разделното им събиране и тяхното временно съхранение, водят отчетност на количествата
образувани и предадени отпадъци и имат сключени договори с лицензирани фирми за тяхното
предаване.

5.9

Население, човешко здраве

5.9.1 Население
Общият брой на населението е около 3 950 000 души и представлява 44 % от
населението на Република България. Данните по области са представени в табл. 5.9.1.
Табл. 5.9.1 Площ и данни за населението в Дунавски РБУ
Район/области

Площ
(Кв. км)

Общ брой
население
(2015 г)

Гъстота на
населението
жит/кв.км)

Разпределение на населението по
местоживеене
Градове
Села
(брой, %)
(брой, %)

Област Видин

3 033

91 235

30,08

58 087 (63,7%)

33 148 (36,3%)

ОбластМонтана

3 636

137 188

37,73

87 012 (63,4%)

50 176 (36,6%)
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ОбластВраца

3 620

172 007

ОбластСофия
(столица)

1 349

1 319 804

ОбластСофия

7 062

237 080

ОбластПерник

2 394

ОбластПлевен

47,52

99 435 (57,8%)

72 572 (42,2%)

1 260 120 (95,5%)

59 684 (4,5%)

33,57

144 446 (60,9%)

92 634 (39,1%)

125 456

52,40

98 365 (78,4%)

27 091 (21,6%)

4 653

251 986

54,16

167 220 (66,4%)

84 766 (33,6%)

ОбластЛовеч

4 129

131 493

31,85

82 203(62,5%)

49 290 (37,5%)

ОбластВелико
Търново

4 662

245 006

52,55

171 215 (69,9%)

73 791 (30,1%)

ОбластГаброво

2 023

114 272

56,49

93 489 (81,8%)

20 783 (18,2%)

ОбластРусе

2 803

225 674

80,51

174 653 (77,4%)

51 021 (22,6%)

ОбластСилистра

2 846

113 248

39,79

50 306 (44,4%)

62 942 (55,6%)

Област Варна

3 820

472 926

124,4

394793 (82,7%)

78 133(17,3%)

Област Добрич

4719,7

180 601

40,2

124 214 (68,8%)

56 378 (31,2%)

Област Търговище

2 710,4

115 211

44,6

61 814(54%)

53 397 (46%)

Област Шумен

3 390,2

180 528

53,3

113 204 (62,7%)

67 324 (37,3%)

Област Разград

2 637,0

117 241

44,4

55 260 (47,1%)

61 981 (52,9%)

Област Сливен

3544,6

191 185

53,9

125 585 (65,6%)

65 600 (34,4%)

978,36

Процентът на градското население в България през последните години се покачва с
високи темпове и вече е по-висок в сравнение с някои от страните в ЕС. През 2014 г.
показателят за България е 71,1%.
Разпределението на населението в Дунавски РБУ по области показва значителни
различия, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие в
района – с най-голям брой, почти половината от населението на района, е област София
(столица) – 1 319 804 д. Останалите представени области в Дунавски район за
басейново управление са с по-малък брой население, като най-слабо населената област
е Видин с 91 235 души.
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 с 80,51 души/кв.км. С
около 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.
Механичният прираст за района (вътрешна миграция) е с интензитет по-нисък от
средната стойност за страната. Данните за механичния прираст на населението в
областите от Дунавски район за басейново управление през 2015 г. са представени в
табл. 5.9.2.
Табл. 5.9.2 Механичен прираст на населението в областите на територията на
Дунавски район за басейново управление, 2015 г.
Заселени

Изселени

Общо

Мъже

Жени

Видин

2778

1462

1316

Монтана

3875

1934

Враца

5399

2742

Общо

Механичен прираст

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

3364

1685

1679

-586

-223

-363

1941

4205

2118

2087

-330

-184

-146

2657

6593

3250

3343

-1194

-508

-686
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София
(столица)

23096

11584

11512

17615

9066

8549

5481

2518

2963

София

6116

3163

2953

4798

2270

2528

1318

893

425

Перник

2796

1446

1350

2813

1413

1400

-17

33

-50

Плевен

5028

2400

2628

6263

3122

3141

-1235

-722

-513

Ловеч

2437

1185

1252

2997

1477

1520

-560

-292

-268

Велико
Търново

5165

2473

2692

5923

2687

3236

-758

-214

-544

Габрово

1806

862

944

2445

1116

1329

-639

-254

-385

Русе

3852

1779

2073

3908

1689

2219

-56

90

-146

Силистра

2094

922

1172

2489

1172

1317

-395

-250

-145

Варна

10 321

4 966

5 355

9563

4611

4955

758

355

403

Добрич

3 505

1 704

1 801

4 173

1 984

2 189

-668

-280

-388

Търговище

2 495

1 192

1 303

2 896

1 370

1 526

-401

-178

-223

Шумен

4 027

1 913

2 114

4 078

1 916

2 162

-51

-3

-48

Разград

2 207

958

1 249

3 038

1 367

1 671

-409

-422

Сливен

3 479

1 614

1 865

4 421

2 191

2 230

-831
-942

-577

-365

Преобладават областите с отрицателен механичен прираст, но трябва да се отбележат 2
успешно развиващи се области с положителен прираст – София (столица) и Варна. Наймалка отрицателна стойност на нето-миграция е регистрирана в област Перник, а найголяма - в област Плевен.
Раждаемост. 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.
Табл. 5.9.3 Демографски показатели на населението в Дунавски РБУ, 2015
Общ брой
родени деца

Брой
живородени
деца

Коефициент на раждаемост (‰) –
2015 г
Общо

В градовете

В селата

Видин

570

565

6,1

6,7

5,1

Монтана

1133

1118

8,1

8,1

8,1

Враца

1418

1407

8,1

7,7

8,6

София
(столица)

13502

13452
10,2

10,4

7,1

София

1963

1946

8,2

9,1

6,8

Перник

883

879

7,0

7,4

5,2

Плевен

2234

2217

8,7

8,5

9,3

Ловеч

1088

1082

8,2

8,5

7,7

Велико
Търново

2143

2132
8,7

9,0

7,8
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Габрово

794

794

6,9

7,1

6,0

Русе

1791

1778

7,8

8,2

6,7

Силистра

965

956

8,4

7,0

9,5

Варна

4 429

4 394

9,3

9,4

8,7

Добрич

1 493

1478

8,1

8,2

8,0

Търговище

1 089

1 081

9,3

8,5

10,3

Шумен

1 612

1 600

9,1

9,1

9,0

Разград

967

961

8,1

8,0

8,3

Сливен

2 434

2 413

12,6

11,4

14,8

66 370

65 950

9,2

9,4

8,5

За страната

Смъртност. През 2015 г. коефициентът на смъртност в областите на територията на
Дунавски РБУ е показан в табл. 5.9.4.
Табл. 5.9.4 Коефициент на смъртност (обща и детска) по местоживеене, област и
пол (‰) в Дунавски РБУ
Райони

Коефициент на смъртност

Детска смъртност

(на 1000 души)

(на 1000 живородени)

Общо

Мъже

Жени

Общо

Момчета

Момичета

Видин

22.8

23.9

21.8

5.3

6.7

3.7

Монтана

21.3

22.5

20.2

6.3

11.9

0.0

Враца

19.4

20.8

18.2

6.4

8.1

4.5

София (столица)

11.9

12.2

11.6

2.5

2.4

2.6

София

17.9

19.0

16.7

8.2

9.0

7.4

Перник

19.4

21.1

17.9

4.6

6.6

2.4

Плевен

18.7

20.0

17.5

7.7

5.1

10.6

Ловеч

19.2

20.1

18.3

12.9

11.3

14.5

Велико Търново

16.8

18.2

15.5

9.8

14.7

4.8

Габрово

19.4

21.0

17.9

3.8

2.4

5.4

Русе

16.5

17.0

15.9

6.7

7.2

6.2

Силистра

17.4

19.1

15.7

9.4

10.4

8.4

Варна

12.7

13.9

11.6

6.4

6.1

6.6

Добрич

16.6

18.2

15.1

5.4

6.6

4.1

Търговище

16.3

18.0

14.7

6.5

5.6

7.3

Шумен

15.6

16.6

14.7

8.1

6.2

10.1

Разград

16.4

17.8

15.1

8.3

8.1

8.6

Сливен

15.3

16.2

14.4

12.8

16.7

8.7

За страната

15,3

16,3

14,4

6,6

7,2

5,9

Общата смъртността през 2015 г. в района е различна. По-висок коефициент на
смъртност от средния за страната се установява в повечето области - Видин, Монтана,
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Враца, София, Перник, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич,
Търговище, Разград и Шумен. Значително по-ниска от средната в страната е
смъртността в областите Варна и София (столица).
Детската смъртност в района също е различна в различните области – в Шумен,
Разград, Русе, Силистра, Велико Търново, Ловеч, Плевен и София тя е по-висока от
средната за страната ни, докато в останалите области е по-ниска. Прави впечатление
много високата детска смъртност в област Сливен -12,8 ‰, при средна за страната –
6,6‰).
Едновременно с това, коефициентът на детска смътност намалява значително - след
достигнатото високо равнище през 1997 г. - 17.5‰, през 2008 г. стойността му е 8.6‰,
през 2015 г. – 6,6 ‰.
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.
По данни на Националния статистически институт (НСИ) „Население и демографски
процеси през 2014-2015” се очертават положителни демографски тенденции и като
цяло за страната – забавяне на темповете на намаляване на населението, увеличаване на
раждаемостта, увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот и
ограничаване влиянието на външната миграция.
Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на
населението. И тъй като от 1990 г. досега, въпреки повишената раждаемост в
последните години, все още умират повече хора, отколкото се раждат, тази разлика е с
отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната не се увеличава.
5.9.2 Човешко здраве
Данните от Националния център по здравна информация и анализи (НЦЗИА) показват,
че здравните показатели на населението в Дунавския басейнов район като цяло са подобри от средните за страната.
Заболеваемостта сред населението в Дунавски район като цяло за повечето области е
по-ниска от средната за страната както общо, така и по отделни нозологични единици.
Таблица 5.9.5. Регистрирани заболявания от някои заразни заболявания,
подлежащи на задължително съобщаване (за 2015 г)
Области

Скарла
тина

Коклюш

Варицела

Епидемичен
паротит

Лаймска
берилиоза

Вирусен
хепатит

Активна
туберкулоза

Видин

14,8

-

293,4

-

1,1

9,5

40,2

Монтана

32,0

-

420,0

-

7,8

17,8

32,0

Враца

13,6

3,4

347,9

-

0,6

5,7

54,9

София
(столица)

100,6

2,6

361,0

0,8

5,4

13,8

23,2

София

18,0

0,4

200,9

-

2,1

16,7

34,2

Перник

61,8

2,3

128,3

-

11,7

11,7

26,6

Плевен

34,2

-

201,5

0,8

8,9

9,7

19,4

Ловеч

38,6

-

948,4

-

7,4

12,6

22,3
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Велико
Търново

30,5

-

170,0

1,6

1,6

6,8

22,4

Габрово

75,0

-

461,2

-

33,2

13,6

47,7

Русе

92,2

-

333,1

-

7,4

5,2

21,0

Силистра

7,8

0,9

59,8

-

4,3

49,4

18,2

Варна

70,5

-

312,1

1,3

7,0

16,0

17,1

Добрич

58,8

1,1

298,8

0,5

8,7

44,6

19,6

Търговище

48,7

-

423,7

-

13,7

7,7

12,8

Шумен

53,5

-

269,9

-

6,2

5,6

21,4

Разград

43,4

-

382,2

-

6,6

7,5

20,0

Сливен

28,5

-

387,5

-

-

16,4

25,9

За страната

53,5

0,7

316,2

0,4

5,6

16,9

23,2

Данните показват разнообразно разпределение на инфекциозната заболеваемост при
различните области, без определена зависимост. Скарлатина се среща най-често в
област София (столица), Русе и Габрово - значително над средните за страната; коклюш
– в област Враца, варицела – Ловеч (значително над средното ниво за страната),
Габрово, Търговище; лаймска берилиоза – преобладаващо в Търговище и Добрич,
вирусен хепатит – Варна и Добрич.
Случаите на активна туберкулоза преобладават във Враца, Габрово и Видин,
значително надвишаващи средната стойност за страната.
Болестността от злокачествените заболявания е представена в табл. 6 (Заб. представени
са последните публикувани данни, за 2014 и 2015 няма налични данни към настоящия
момент).
Таблица 5.9.6. Заболеваемост от злокачествени заболявания в областите на
територията на Дунавски РБУ (на 100 000 население)
Области

Години
2010

2011

2012

2013

Видин

3028,5

2709,7

3174,2

3385,3

Монтана

3537,0

3091,1

3587,8

3746,8

Враца

4232,8

3517,4

4078,8

4311,5

София
(столица)

3874,1

3769,8

3774,3

3968,4

София

2190,4

2366,6

2521,3

2674,9

Перник

2572,5

2762,9

2977,6

3176,8

Плевен

4043,8

4349,8

4364,0

4450,0

Ловеч

3117,2

3424,0

3484,0

3499,5

Велико
Търново

3692,1

4038,3

4217,6

4293,2

Габрово

3940,3

4381,0

4608,1

4759,0

Русе

4023,3

4333,6

4982,9

5226,7
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Области

Години
2010

2011

2012

2013

Силистра

2793,1

3077,2

3583,3

3937,4

Варна

3185,8

3453,6

3466,7

3632,1

Добрич

2447,6

2921,0

2896,4

3089,0

Търговище

2936,6

3133,2

3269,2

3404,6

Шумен

3830,8

4013,6

4054,9

4189,7

Разград

2688,4

2908,3

3405,7

3628,3

Сливен

2700,7

2860,4

2990,4

3119,2

3469,2

3602,7

3702,4

3819,0

За страната

Данните за заболеваемостта в представените области показват разнообразие, без
определена тенденция. През представения период както в страната, така и в
конкретните области се наблюдава нарастване на заболеваемостта от злокачествени
заболявания за 4-те представени години. Най-значително е увеличението на тези
заболявания в област Русе – с 1203,4 случая на 100 000, Силистра – с 1144,3 случая на
100 000, Разград – с 940,4 случая на 100 000 население.
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 РБУ, 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.
6

Евентуално развитие без прилагането на ПУРН

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. Климатът е сложна система, влияеща се от редица фактори, измежду които е
и количеството на парникови газове в атмосферата, което от своя страна зависи от
емисиите на тези газове в атмосферата на глобално ниво. Затова би могло да се очаква,
че тенденцията към повишаване на средногодишната температура в страната ни ще
продължи независимо дали ПУРН се реализира или не.. Това предположение се
потвърждава и от резултатите от извършено моделиране за климата на България в края
на 21 век.
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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.
Предварителна Оценка на Риска от Наводнения (ПОРН) е разработена през 2012 г. и
приключва с определяне на РЗПРН. Информацията и заключенията от ПОРН само
констатират кои са основните установени проблеми и източниците на наводнения в
отделните РЗПРН. Периодът между заключителният етап на ПОРН и разработването на
ПУРН е показателен за развитието на състоянието на повърхностните води без
прилагането на мерките предвидени в ПУРН. След 2012 г. са регистрирани нови случаи
на наводнения, засегнали и други райони, извън утвърдените 26 бр. РЗПРН. През 2014
г след наводнението в кв.“Аспарухово“ –Варна, беше залята Мизия. За 44 дни страната
бе застигната от над 10 жестоки наводнения – Варна, Добрич, Велико Търново, София,
Ловеч, Габровско, Бургаско, Враца, Монтана, Пловдив, села в Родопите. В бедствието
загинаха поне 18 души. Заплаха от наводнения имаше и през 2015 и 2016г. 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 предаварийно състояние13 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.
От административно–юридическо/ организационна гледна точка няма да бъдат
изпълнени целите и изискванията на Директива 2000/60/ЕС за опазване и подобряване
качеството на околната среда посредством внимателното и рационално използване на
природните ресурси въз основава на принципите на предпазни и превантивни мерки за
приоритетно коригиране на екологичните щети.
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;
- 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

13

По представена в ПУРН информация.
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„Проект за управление 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).
Няма да се осъществи поддържане и подобряване състоянието на съществуващи
язовири или изграждането на нови язовири, което може да доведе до влошаване
състоянието на водните ландшафти. Няма да се осъществят дейности за защита на
речните брегове и корита от ерозия, включително биологично укрепване,
възстановяване на компрометирани диги или изграждане на нови диги, скатове за
задържане, почистване, премахване на сгради, подприщващи съоръжения складирани
материали, огради, намиращи се в речни легла и дерета, надграждане и поддържане на
инфраструктурата за защита от наводнения, реконструкция и поддръжка на канали и
корекции, изграждане на нови корекции, изземване на наносни отложения от речни
корита, преустройство или изграждане на дренажни съоръжения, изкуствено оформяне
на речните корита, отстраняване на локални щети по бреговете и диги, защитни
съоръжения след наводнение, ограничаване уплътняването на почвите (запечатване)
като следствие на урбанизацията, което ще запази ерозирането на терените и
тенденциите за влошаване на състоянието на почвите и повърностните води.
Нереализирането на дейности по 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, поддържане на водния
режим на съществуващи или възстановени влажни зони (естествени заливни гори,
лонгозни гори, блата, езера и др.), рекултивация на участъци, засегнати от добива на
инертни материали, залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове, охранителни, отвеждащи канали в границите на населените места и
изпомпване на води, 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 и липсата на
постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаеми зони е възможно да се
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отрази неблагоприятно на визуално-естетическото вписване на структурите и обектите
в околните ландшафти.
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: Оперативна програма „Околна
среда“, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за
биоразнообразието, Национален план за действие за биоразнообразието, Стратегия на
ЕС за биоразнообразието до 2020 г. и др.
С постигането на целите, определени в тези стратегически документи, се очаква
екосистемите съществено да се възстановят, да се подобри екологичната
инфраструктура, да се намали броя на инвазивните чужди видове, да се поддържа
благоприятно състояние на видовете природни местообитания и на консервационно
значимите растителни и животински видове на местно, биогеографско и национално
равнище, което да допринесе за предотвратяване на глобалната загуба на
биоразнообразие.Предвид предвижданията на ПУРН, неговото неприлагане не се
очаква да се отрази значително на биоразнообразието.
6.6

Културно-историческо наследство

При неизпълнението на ПУРН няма да се изпълнят някои от целите и приоритетите,
заложени в него, а това би имало пряко отношение към културно-историческото
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.
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.
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7

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

Отчитайки, че няма конкретна информация за инвестиционните намерения, които ще
бъдат изпълнени по залегналите в ПУРН мерки, на този етап се приема, че всяка една
от ценните или чувствителни територии в разглеждания район би могла да бъде
значително засегната от проектите в бъдеще. Затова най-важното условие преди
изпълнението на подобни проекти е да се проведат конкретни оценки на въздействието
върху околната среда и оценки за съвместимостта, където е приложимо. За да се насочи
вниманието към най-уязвимите територии, които следва да бъдат взети под внимание
при бъдещите оценки, по-долу е представен кратък обзор за основните групи от тези
територии.
7.1

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.
Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за местообитанията са:
· Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
· Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
· Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Основните цели на опазване на защитените зони по Директива за птиците са:
· Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на
опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние.
· Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в
зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Част от определените РЗПРН попадат в обхвата на защитени зони (общо 53 зони, от които 36
ЗЗ по Директива за местообитанията, 13 по Директива за птиците и 4 зони, защитени и по двете
директиви).

По-детайлна информация за защитените зони в обхвата на ПУРН е представена в
раздел 5.5.4 от настоящия доклад, 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 (НП), 5 природни парка (ПП), 8 поддържани резервата (ПР), 16
резервата, 205 защитени местности (ЗМ) и 110 природни забележителности (ПЗ).
Част от определените РЗПРН попадат в обхвата на защитени територии (общо 9 ЗТ, от които 4
ПП, 1 ПР, 2 ЗМ и 2 ПЗ, поради което е наложително предвижданите за тях мерки да се
съобразяват с режимите на опазване в съответните защитени територии.

Националните паркове се управляват с цел:
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· поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
· опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
· предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
рекреационни дейности;
· създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък
на населението и други дейности, съобразени с посочените по-горе цели.
Природните паркове се управляват с цел:
· поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното
разнообразие в тях;
· предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
рекреационнидейности;
· устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на
традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на
туризъм
Поддържаните резервати се управляват с цел:
· поддържане на природния им характер;
· научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг;
· възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия
на местообитанията им;
· опазване на генетичните ресурси.
Резерватите се управляват с цел:
· запазване на естествения им характер;
· научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг;
· опазване на генетичните ресурси;
· запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени
редки,ендемитни и реликтни видове;
· развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и
застрашени местообитания.
Защитените местности се управляват с цел:
· запазване на компонентите на ландшафта;
· опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията,
отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на
защита;
· предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и
екологичен мониторинг;
· предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване.
Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени
особености.
Повече информация за защитените територии в обхвата на ПУРН е представена в
раздел 5.5.3 от настоящия доклад.
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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.1 и 2 от Закона за водите, в
Дунавски регион са 72 бр и са разпределени по поречия както е показано на таблица
5.2.1.4.
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 настоящия доклад в Приложение 1.
Районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) изброени в табл.
„Определени райони със значителен риск от наводнения по чл.146 от ЗВ в Дунавски
район за управление на водите“ са ситуирани във водосборите към средното и/или
долното течение на реките. Зоните за защита на повърхностите води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване (в болшинството речни водохващания) са в найгорното течение на реките. Поради това, тези зони не са включени в РЗПРН в ПУРН.
Независимо от това, зоните за защита на повърхностите води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване ще бъдат засегнати при интензивни валежи и
наводнения. Състоянието на водите в речните водохващания се нарушава както по
отношение на количеството подаваната вода, така и в значима степен на качеството й
(мътност и механични и химични примеси от прилежащия терен), което е свързано със
съответни мерки и съоръжения за пречистване.
Същото се отнася и за язовирите: при интензивни валежи и наводнения качеството на
водите се влошава (мътност и механични и химични примеси от прилежащия терен)
поради притока на мътни води от реките и деретата, захранващи язовира.
Водоснабдетелните язовири са: яз. “Среченска бара“, яз.“Бебреш“ яз.“Бели Искър“
яз.“Кокаляне“, яз.“Искър“, яз.“Йовковци“, яз.“Ястебино“, яз.“Христо Смирненски.
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.

7.3.1 Повърхностни води
Териториите, които могат значително да бъдат засегнати, са попадащите в обхвата на
мерките, предвидени за утвърдените 26 РЗПРН.
Районите, които ще са засегнати поради среден и висок потенциален риск от
наводнения в ДРБУ съгласно ПУРН са показани в таблицата по-долу:
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№
Име на
по
Код РЗПРН
Дължина
РЗПРН
ред
kм
1
2
3
4
1

BG1_APSFR_WO_051

р.Арчар при
гр.Димово

4,6

2

BG1_APSFR_OG_011

р.Огоста при
гр.Мизия

33,9

3

BG1_APSFR_OG_012

4

BG1_APSFR_OG_061

5

BG1_APSFR_OG_013

6

BG1_APSFR_IS_011

7

BG1_APSFR_IS_031

8

BG1_APSFR_IS_041

р.Въртешница
при с.Бели
извор.
р.Берковска
при
гр.Берковица
р.Скът при
гр.Бяла
Слатина
р.Искър при
гр.Роман
р.Бебреш при
с.Скравена
р.Искър и
притоци в
Софийското
поле

6,3

Поречие

Водно тяло

Населено
място

Община

5
Реки
западно
от
р.Огоста

6

7

9

Степе
н на
риск
11

гр.Димово

Димово

висок

Огоста

BG1WO400R009

гр.Мизия

Мизия

с.Гложене
с.Хърлец
с.Сараево
с.Крушовица
с.Бели извор

Козлодуй
Козлодуй
Мизия
Мизия
Враца

Огоста

висок

BG1OG600R007
с.Власатица
гр.Берковица

7,1

Огоста

BG1OG700R003

7,3

Огоста

BG1OG307R013

16,9

Искър

BG1IS135R026

4,2

Искър

BG1IS200R022

Искър

BG1IS135R026;
BG1IS400R012;
BG1IS500R011;
BG1IS500R010;
BG1IS600R016;
BG1IS600R015

180,7

висок

Враца
Берковица
висок

гр.Бяла
Слатина

Бяла Слатина

гр.Роман

Роман

с.Скравена

Ботевград

гр.София

Столична

среден
висок
висок

висок

гр.Сливница
с.Петърч
гр.Костинбро
д
с.Мрамор
с.Мировяне

Сливница
Костинброд
Костинброд
Столична
Столична
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9

BG1_APSFR_IS_033

р.Искър при
гр.Своге

69,6

Искър

BG1IS135R026;
BG1IS300R018;
BG1IS300R017;
BG1IS300R019

гр.Нови
Искър
с.Световраче
не
с.Негован
с.Чепинци
с.Долни
Богров
с.Равно поле
гр.Елин
Пелин
с.Петково
с.Априлово
с.Долна
Малина
с.Мусачево
с.Столник
с.Елешница
с.Владо
Тричков
с.Луково
с.Реброво
гр.Своге

Столична
Столична
Столична
Столична
Столична
Елин Пелин
Елин Пелин
Елин Пелин
Горна Малина
Горна Малина
Елин Пелин
Елин Пелин
Елин Пелин
Своге
Своге
Своге
Своге
висок

с.Редина
с.Искрец
с.Томпсън
с.Желен
с.Церово
с.Гара Бов
с. Лакатник
с.Оплетня
с.Левище
с.Габровница
с.Завидовци
с.Свидня
с.Бакьово

Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
Своге
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10

11

BG1_APSFR_VT_011

BG1_APSFR_OS_011

р.Вит при
гр.Плевен

р.Осъм при
гр.Летница

37,7

22,5

Вит

Осъм

BG1VT307R007;
BG1VT200R008;
BG1VT100R009

BG1OS700R011

12

BG1_APSFR_OS_021

р.Осъм при
гр.Ловеч

8,9

Осъм

BG1OS700R001

13

BG1_APSFR_OS_031

р.Осъм при
гр.Троян

16,8

Осъм

BG1OS700R001;
BG1OS890R016

14

BG1_APSFR_OS_012

р.Ломя при
с.Бутово

4,7

Осъм

BG1OS400R010

BG1_APSFR_YN_011

р.Янтра
между
градовете
Полски
Тръмбеш и
Бяла

15

16

BG1_APSFR_YN_021

р.Росица при
с.Ресен

42,8

40,5

Янтра

Янтра

с.Батулия
махала
Сирман
гр.Плевен

Своге
Своге
Плевен
висок

гр.Долна
Митрополия
с.Божурица
с.Търнене
с.Дисевица
с.Ясен
с.Опанец
гр.Летница

Долна Митрополия

с.Асеновци
с.Александро
во
гр.Ловеч

Левски
Ловеч

гр.Троян

Троян

с.Бутово

Павликени

гр.Полски
Тръмбеш

Полски Тръмбеш

Долна Митрополия
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Летница

Ловеч

BG1YN300R026;
BG1YN307R027

BG1YN400R012;
BG1YN400R010;

висок

висок
висок
висок

висок

гр.Бяла
с.Климентово
с.Раданово
с.Стърмен
с.Ресен

Бяла
Полски Тръмбеш
Полски Тръмбеш
Бяла
Велико Търново

висок
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BG1YN400R011

17

18

19

20

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

с.Дичин
с.Водолей
с.Поликраищ
е
гр.Стражица
12,4

82,6

Янтра

BG1YN600R025

Янтра

BG1YN900R015;
BG1YN800R016;
BG1YN800R033;
BG1YN700R017;
BG1YN307R027

14,7

Янтра

Янтра

Стражица
висок

гр.Килифарев
о

Велико Търново
висок

гр.Дебелец
гр.Велико
Търново
гр.Горна
Оряховица
гр.Долна
Оряховица
с.Шемшево
с.Ледник
с.
Самоводене
с.Първомайц
и
с.Писарево
с.Върбица
гр.Трявна
12,4

Велико Търново
Велико Търново
Горна Оряховица

Велико Търново
Велико Търново
Горна Оряховица
Горна Оряховица
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Горна Оряховица
Горна Оряховица
Горна Оряховица
Трявна
висок

BG1YN800R016

BG1YN900R015

гр.Плачковци
гр.Габрово

Трявна
Габрово

висок
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21

BG1_APSFR_YN_041

р.Росица при
гр.Севлиево

14,8

Янтра

BG1YN400R003

22

BG1_APSFR_YN_061

р.Еленска при
гр.Елена

7,7

Янтра

BG1YN600R021

23

BG1_APSFR_RL_011

р.Поповски
Лом при
гр.Попово

15,9

Русенски
Лом

BG1RL200R007

BG1_APSFR_RL_012

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

24

25

BG1_APSFR_RL_014

р.Русенски
Лом от
с.Божичен до
устието и

гр.Севлиево

Севлиево

гр.Елена

Елена

гр.Попово

Попово

34,1

Русенски
Лом

Русенски
Лом

Попово
Цар Калоян

BG1RL900R012;
BG1RL120R013;
BG1RL200R007

BG1RL120R013

висок

висок
с.Кардам
гр.Цар
Калоян

83,4

висок

среден

с.Писанец
с.Нисово
с.Кошов
с.Червен
с.Табачка
с.Иваново

Ветово
Иваново
Иваново
Иваново
Иваново
Иваново

с.Божичен

Иваново
среден
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26

BG1_APSFR_DU_001

Река Дунав

472

Дунав

BG1DU000R001

с.Красен
с.Басарбово
кв.”Долапите
” на гр.Русе
гр.Русе
Населените
места по
крайбрежието
от с. Ново
село до
гр.Силистра

Иваново
Русе
Русе
Русе
Видин; Димово; Лом; Вълчедръм; Козлодуй;
Мизия; Оряхопво; Долна Митрополия; Гулянци;
Никопол; Белене; Свищов; Ценово; Борово;
Иваново; Русе; Сливо поле; Тутракан; Главиница;
Ситово; Силистра

висок
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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.

Информация за подземните води в района на ПУРН е представена в раздел 5.2.2 от
настоящия доклад. В ПУРН са описани 21 случая на наводнения със самостоятелно участие
на подземните води или в комбинация с други природни фактори (валежи, топене на снеговете,
високи водни нива в реките и пр.). Местоположението им в подземните водни тела и в
определените РЗПРН и наличната информация за тях са отразени в следващата таблица 7.3.2.1.
Съгласно чл. 190, ал. 4, т. 2 от Закона за водите към зоните за защита на водите се причисляват
и санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване. В ПУРН са описани един засегнат от лавина извор и четири случая на
засегнати от наводнения водовземни съоръжения от подземни води, наличната информация за
които е отразена в табл. 7.3.2.2.
От изложеното произтича, че в наводнения са участвали подземните води от 12 подземни водни
тела, осем от които са обособени в алувиални речни песъчливо-чакълести образувания, едно
подземно водно тяло в кватернерни и негенски седименти и три подземни водни тела в
окарстени карбонатни седименти. Само три участъка на наводнения с участие на подземните
води попдат в определените РЗПРН, съответно по две наводнения във Вълчедръм,
Смирнененски и на ул. „Петуния“ в София.
Засегнатите водовземни съоръжения са изградени в три подземни водни тела, две от тях в
окарстени карбонатни седименти и едно в алувиални песъчливо-чакълести образувания.
Информация за тези подземни водни тела се съдържа по-горе в табл. 5.2.2.1. Те не попадат в
определените РЗПРН.
Наводненията оказват пряко въздействие върху количественото и химичното състояние на
подземните води.
Въздействито върху количественото състояние се изразява във временно покачване на водното
ниво с евентуално заливане на мазета и приземни помещения на жилищни сгради, съоръжения
и комуникации, на земеделдси площи при достигане на нивото до повърхността и пр. Това
въздействие е кратковременно, с ограничен териториален обхват.
Въздействието върху химичното състояние на подземните води произтича от инфилтрирането в
тях на евентуално замърсени води от повърхностните водни потоци. Макар и кратковременни,
негативните последствията от проникването на замърсители в подземните води са попродължителни и обхващат по-обширен район от площта на наводнението.
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Таблица 7.3.2.1. Таблица на регистрираните наводнения с участие на подземни води
№
по
ред
1

2

3

4

5

6

7

8

Подземно водно
тяло/ПВТ/
Код на ПВТ
Порови води в
КватернераВидинска низина
BG1G0000Qal002
Порови води в
КватернераВидинска низина
G1G0000Qal002
Порови води в
Кватернерар. Цибрица
BG1G0000Qal014
Порови води в
Кватернерар. Цибрица
BG1G0000Qal014
Порови води в
Кватернерар. Лом
BG1G0000Qal013
Порови води в
Кватернерар. Лом
BG1G0000Qal013
Порови води в
КватернераКарабоазка
низина
BG1G0000Qal007

Видин

Видин

Видин

Няма
информация

Подземни води

Няма информация

03.2010 г.

Код на
РЗПРН, в
който попада
наводнението
Не попада

Видин

Видин

Динковица

В регулацията на
населеното
място

Подземни води,
обилни валежи и
снеготопене

Високо ниво на
подземните води

03.2010 г.

Не попада

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

В регулацията на
населеното
място

Подземни води,
високи водни
стоежи в р. Дунав

Високо ниво на
подземните води

2006 г.

BG1_APSFR_
WO_091

Монтана

Вълчедръм

Вълчедръм

В регулацията на
населеното
място

Подземни води,
проливен дъжд

Високо ниво на
подземните води

2010 г.

BG1_APSFR_
WO_091

Монтана

Брусарци

Смирненски

Подземни води,
проливен дъжд,
снеготопене

Разрушени и
запушени
отводнителни канали

07.03.2006
г.

BG1_APSFR_
WO_061

Монтана

Брусарци

Смирненски

Байкал

2006 г.

Не попада

Карстови води в
Ловеч-Търновския

Ловеч

Летница

Горско
Сливово

В регулацията на
населеното

Подземни води,
покачване на

Половината от селото
залято с
половинметров воден
слой
Залят общински път
към пристанището,
наводнени
земеделски земи,
къщи, дворове,
отводнителна
помпена станция
Високо ниво на
подземните води,

BG1_APSFR_
WO_061

Долна
Митрополия

Подземни води,
проливен дъжд,
снеготопене,
непочистени дерета
Подземни води,
високи водни
стоежи в р. Дунав

21.02.2010
г.

Плевен

В регулацията на
населеното
място и извън
нея
В регулацията на
населеното
място и извън
нея
В регулацията на
населеното
място и извън
нея.

04.07.2005
г.

Не попада

Област

Община

Населено
място

Наводнен
участък

Източник на
наводнението

Информация за
пораженията

Дата на
настъпване
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масив
BG1G00000К1040

място

водното ниво в р.
Ломя,
продължителни и
интензивни валежи
Подземни води,
интензивни и
продължителни
валежи
Подземни води,
интензивни и
продължителни
валежи
Подземни води

Карстови води в
Ловеч-Търновския
масив
BG1G00000К1040
Карстови води в
Ловеч-Търновския
масив
BG1G00000К1040
Порови води в
Кватернерар. Осъм
BG1G0000Qal019

Ловеч

Летница

Кърпачево

В регулацията на
населеното
място

Ловеч

Летница

Кърпачево

В регулацията на
населеното
място

Велико
Търново

Павликени

Бутово

В регулацията на
населеното
място

12

Порови води в
Кватернерар. Осъм
BG1G0000Qal019

Велико
Търново

Павликени

Бутово

В регулацията на
населеното
място

Подземни води

13

Порови води в
Кватернерар. Янтра
BG1G0000Qal020

Велико
Търново

Павликени

Стамболово

В регулацията на
населеното
място

Подземни води

14

Порови води в
Кватернерар. Янтра
BG1G0000Qal020

Велико
Търново

Павликени

Караисен

В регулацията на
населеното
място

Подземни води,
компрометирана
обшивка на
напоителен канал

15

Порови води в
Кватернерар. Янтра
BG1G0000Qal020

Велико
Търново

Павликени

Михалци

В регулацията на
населеното
място

Подземните води от
интензивна
инфилтрация на
повърхностни води

16

Порови води в
Кватернера-

Силистра

Ситово

Попина

В регулацията на
населеното

Подземните води,
проливен дъжд,

9

10

11

наводнени къщи

Високо ниво на
подземните води,
наводнени къщи

04.07.2005
г.

Не попада

Високо ниво на
подземните води,
наводнени къщи

24.03.2006
г.

Не попада

Високо ниво на
подземните води,
наводнени мазета на
къщи, стопански
сгради
Високо ниво на
подземните води,
залети дворни места,
мазета, жилищни
постройки
Високо ниво на
подземните води,
наводнени къщи,
дворове, мазета,
стопански постройки
Високо ниво на
подземните води,
повредени основи на
къщи, и мазета в шест
квартала
Високо ниво на
подземните води,
наводнени къщи,
дворове, мазета,
стопански сгради
Високо ниво на
подземните води,

1975 г.

Не попада

2002 г.

Не попада

2005 г.

Не попада

1980

Не попада

2005 г.

Не попада

20.08.1949
г.

Не попада
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17

18

19

20

21

ПопинскоГарванска низина
BG1G0000Qal011
Порови води в
КватернераПопинскоГарванска низина
BG1G0000Qal011

място, открит
канал

високи водни
стоежи в р. Дунав

наводнени мазета и
ниви

Подземните води,
продължителни и
интензивни валежи
високи водни
стоежи в р. Дунав

Високо ниво на
подземните води,
наводнени мазета и
ниви

Силистра

Ситово

Попина

В регулацията на
населеното
място, открит
канал

Порови води в
КватернераПопинскоГарванска низина
BG1G0000Qal011
Порови води в
КватернераПопинскоГарванска низина
BG1G0000Qal011
Порови води в
НеогенКватернераСофийска долина
BG1G00000NQ030

Силистра

Ситово

Гарван

В регулацията на
населеното място

Подземните води,
проливен дъжд,
високи водни стоежи
в р. Дунав

Силистра

Ситово

Гарван

В регулацията на
населеното място

Подземните води,
проливен дъжд,
високи водни стоежи
в р. Дунав

София

Столична

София

В регулацията на
населеното място и извън
нея,
ул. „Петуния“

Подземни води,
обилни валежи,
покачване на нивото
на р. Какакч,
затлачена канализация

Порови води в
НеогенКватернераСофийска долина
BG1G00000NQ030

София

Столична

София

В регулацията на
населеното място и извън
нея,
ул. „Петуния“

Подземни води,
обилни валежи,
покачване на нивото
на р. Какакч,
затлачена канализация

04.10.2005
г.

Не попада

Високо ниво на подземните
води, наводнени къщи,
дворове, мазета, ниви,
повредена пътна настилка и
затлачени улици
Високо ниво на подземните
води, наводнени къщи,
дворове, мазета, ниви,
повредена пътна настилка и
затлачени улици
Високо ниво на подземните
води, наводнени църква,
къщи, дворове, мазета,
земеделски земи,
разрушена пътна настилка
и една пасарелка
Високо ниво на подземните
води, наводнени църква,
земеделски земи,
разрушена пътна настилка,
затлачена канализация

29.05.2005 г.

29.08.2006 г.

07.06.2005 г.

06.08.2005 г.
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Таблица 7.3.2.2. Таблица на засегнати от наводнения водовземни съоръжения от подземни води
№
по
ред
1

2

3

4

5

Населено
място

Код на ПВТ

Област

Община

Карстови води в
Западния Балкан
BG1G0000TJК044
Порови води в
Кватернерар. Искър
BG1G0000Qal017

Монтана

Берковица

Берковица

Враца

Роман

Хубавене

Карстови води в
Русенската
формация
BG1G0000К1b41
Карстови води в
Русенската
формация
BG1G0000К1b41

Русе

Русе

Русе

Карстови води в
Русенската
формация
BG1G0000К1b41

Русе

Наводнен участък

Източник на
наводнението

В регулацията на
населеното място и извън
нея
В регулацията на
населеното място и извън
нея

Проливни валежи,
снеготопене,
лавини
Подземни води,
обилни валежи,
високи водни
стоежи в р. малък
Искър

Русе

В регулацията на
населеното място и извън
нея

Иваново

Божичен

Извън регулацията на
населеното място

Подземни води,
дъждове, скъсана
стена на яз. „Цар
Калоян“
Придошли води в
р. Русенски Лом

Иваново

Красен

Извън регулацията на
населеното място

Придошли води в
р. Русенски Лом

Информация за засегнатите
водовземните съоръжения

Дата на
настъпване

Каптиран извор за питейна
вода (засегнат от лавина)

04.05.2003 г.

Шахтови кладенци и дренаж с
две помпени станции за
питейно-битово
водоснабдяване
--ШК-ПС „Хубавене 1“;
-ШК-ДР-ПС „Хубавене 2“
Наводнени кладенци

06.08.2005 г.

Замърсени тръбни кладенци за
питейно-битово
водоснабдяване:
ТК 1,2,3,4 „Божичен“ и ТК5
ПС „Божичен“
Замърсени тръбни кладенци за
питейно-битово
водоснабдяване:
ТК 1,2,3,4,5,6 „Красен“;

08.08.2007 г.

06.08.2007г.

22.02.2010 г.
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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 регистриран
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, естествено 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 за 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 настоящия доклад в Приложение 1.
Шест от определените в ПУРН РЗПРН попадат частично в зони за защита на СЦВО,
както следва:
Код и име на зоната за опазване на СЦВО
BG1FSWIS300R019 Габровница
BG1FSWIS300R1018 Искрецка
BG1FSWYN600R1021 Златаришка
BG1FSWOG700R1203 Берковска
BG1FSWOS890R1116 Черни Осъм
BG1FSWDU000R001 Дунав

7.6

Код на РЗПРН
BG1_APSFR_IS_033
BG1_APSFR_OG_061
BG1_APSFR_OS_031
BG1_APSFR_DU_001
BG1_APSFR_OG_011
BG1_APSFR_RL_014

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

Чувствителните зони имат за цел да опазят повърхностните води от увеличаващото се
съдържание на хранителни вещества от отпадъчните води от населените места.
Водосборните области на определените чувствителни райони трябва да отговарят на
изискването за допълнително пречистване на градски отпадъчни води (пречиствателно
стъпало за отделяне на азота и фосфора) за населени места с повече от 10 000
еквивалентни жители (ЕЖ). Съгласно действащата към момента Заповед № РД970/28.07.2003 г. чувствителните зони в повърхностните водни обекти в ДБРУ са: с
начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр.
Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав на територията на
Р България“. Според така определените чувствителни зони в ДРБУ, всички
водоприемници са определени като чувствителни зони, с изключение на
водоприемниците в поречие Дунавски Добруджански реки.14
Уязвимите зони са определени за защита на подземните води от замърсяване с
хранителни вещества от селскостопански източници. В Заповед № РД-146/25.02.2015 г.
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на министъра на околната среда и водите са определени уязвимите зони с изисквания
към животновъдите и растениевъдите. Със Заповедта са определени 27 подземни водни
тела, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски
източници, както и за уязвими зони, в които водите са замърсени с нитрати от
земеделски източници. 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.
През зимните месеци, в резултат от масовото използване на фосилни горива в повечето
селища в различна степен в зависимост от микроклиматичните и топофизични
характеристики на района се формират високи нива на замърсяване с ФПЧ10. Друга
основна причина за това е приносът на транспорта, поради реемисия на прах от
пътищата, непочистени улици и евентуално разсипване на инертни материали от
камионите в близост до строителни обекти. В някои ситуации в по-големите градове и
натоварени кръстовища се формира и завишено ниво на азотните оксиди.
Всички тези проблеми са подробно разгледани в разработените за всички градове с
установени проблеми Програми за управлението и подобряването на КАВ. В
програмите са предвидени редица мерки за подобряване качеството на атмосферния
въздух, което проличава в проявата на тенденции за намаляване на концентрацията на
тези замърсители. В бъдещата актуализация на тези програми ще бъде отчетен ефекта
от предприетите мерки и ще бъде направена съответната актуализация.
Съществуващите проблеми по отношение на качеството на атмосферния въздух не са
свързани с програмата и не се очаква реализацията на програмата да доведе до
влошаването на КАВ.
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

8.2.1 Повърхностни води
С прилагането на ПУРН не би трябвало да се очакват екологични проблеми, напротив

резултатът от реализацията ще доведат до изпълненито на целите на Директива
2000/60/ЕС за опазване и подобряване качеството на околната среда, до опазване
чистотата на повърхностните води и съответно на прилежащите територии
включително населени места.
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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. Основни сред тях са:
- заустване на отпадъчните води от населените места без изградена и/или частично
изградена канализация без пречиствателни съоръжения;
- земеделски дейности и животновъдство, свързани с прилагане на торове и препарати
за растителна защита;
- инфилтрация на замърсители от съществуващите депа за твърди битови отпадъци без
изградени изолационни екрани и от нерегламентирани сметища, от стари
производствени площадки;
- нерегламентирано водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване и
други цели;
- добив на подземни богатства (мини, хвостохранилища, кариери, газонаходища);
- инфилтрация на замърсени води при наводнения;
- засушаване;
-силна повърхностна ерозия при интензивни валежи.
В редица планове и програми (напр. ПРСР 2015-2020 г., ПУРБ 2016-2021 г. и др.
посочени по-горе в раздел 4), 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.
Процесът на почвено запечатване се отнася за почви, използвани и трайно застроени за
селищно изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и
транспортни участъци, пътна и железопътна мрежа и др. Очаква се през следващите
години процесът да е още по-силно изразен поради запазващите се темпове на
разрастване на някой селищни структури и развитието на съпътстваща инфраструктура
Почвената ерозия засяга огромни площи от територията на страната. Тя е естествен
процес, който е силно зависим от антропогенните фактори. Обезлесяването и
прочистването на естествената растителност при реализация на инфраструктурни,
промишлени, туристически и др. проекти, интензивното земеделие и липсата на
адекватни противоерозионни мероприятия водят до задълбочаване на проблемите,
свързани със загуба на ценни почви в следствие на развитието на ерозия. Свлачищата
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също са природни процеси и причините за възникването им са свързани със силно
пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони, но са
и много зависими от дейността на човека в урбанизираните райони.
Локалното замърсяване на почвите е свързано най-често с транспортната мрежа,
складовете за опасни вещества и промишлените предприятия. Проблемите, свързани с
транспорта, се изразяват в локални замърсявания с нефтопродукти, засоляване на
околните почви в следствие на поддръжката на пътната мрежа в зимни условия и
замърсяване с битови отпадъци. Всички складове за опасни вещества създават реална
опасност за околната среда и населението, а промишлените предприятия са един от
основните източници на замърсяване на почвите с тежки метали.
Вкисляването е процес, при който под действие на природни и антропогенни фактори
се увеличава съдържанието на киселини в почвата. Реакцията на почвата влияе пряко
върху подвижността и усвоимостта на хранителните и нехранителните елементи, а
оттам и върху растежа и развитието на растенията. Селскостопанските култури
реагират силно на високата почвена киселинност, като най-уязвими са растенията в
начален стадии на развитие.
Засоляването е процес при който в почвата се натрупват водоразтворими соли над 1%
или обменен натрий с количество по-голямо от 15% от сорбциония капациет на
почвата. Засолените почви обикновено заемат равнинни терени със слаб или без отток
на повърхностните води. При това положение водите, които носят почвеният разтвор,
се изкачват много близко до повърхността и при изсъхване на почвата солите
кристализират. Засоляване се получава също при широко прилагане на изкуствено
напояване.
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.
Липса на нормативна база - Понастоящем единственият нормативен документ в
България, който предвижда опазване и управление на ландшафта, е Европейската
конвенция за ландшафта. Липсата на национално законодателство в областта на
ландшафта е сериозна пречка за правилната оценка на въздействието върху ландшафта
и съставните му части и съответно за опазването му. Необходимо е законово да се
регламентират дейностите по опазване и устойчиво управление на ландшафтите.
Замърсяване на компонентите на ландшафтите - Проблем свързан с опазване на
ландшафтите е замърсяването на компонентите на ландшафта, каквито са почвите,
растителността, местообитанията с тежки метали, изкуствени торове и препарати за
растителна защита, миграция на замърсителите по хранителните вериги, и в
екосистемите, увреждане на компонентите на ландшафтите при наводнения, пожари, от
инфилтрата на нерегламентирани сметища. Наличието на ерозионни процеси и
необходимостта от минимизиране на мътността на реките и количеството на твърдия
отток също причиняват замърсяване на ландшафтите. Проблемите с опазване на
ландшафтите в района са свързани не само с необходимостта да бъдат рекултивирани
нарушените площи при експлоатацията на сметища, кариери, но и да се разшири
залесителната дейност и провеждането на противоерозионни мероприятия в районите
които са ерозирали или застрашени от ерозия. Разностранното хидроенергийно, пътно и
курортно строителство следва да бъдат съобразени с опазване на визуалноестетическото въздействие и запазването на екологично равновесие в екосистемите. В
резултат от строителните дейности при изграждане на нови обекти, реконструкцията и
модернизацията на съществуващите обекти и полагането на необходимата
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инфраструктура се получава запрашаване и замърсяване на компонентите на
ландшафтите с тежки метали и сажди от пътищата; с отпадъци и гориво-смазочни
материали от автотранспорта и строителната механизация, и от дейностите свързани с
поддръжка на транспорта.
Промяна на типовете ландшафти - Проблем за опазване на ландшафтите в Дунавския
район е нарушаване и замърсяване на съществуващите ландшафти при
антропогенизацията
и
създаване на нови типове антропогенни, техногенни,
промишлени, селищни и комуникационни ландшафти. Създаване на нови ландшафтни
типове в резултат от изграждане на новите съоръжения и антропогенизацията на
териториите е също съществен проблем. Те имат неблагоприятно визуално-естетическо
въздействие, заместват естествените ландшафти и се увеличават като площи с всяка
следваща година.
Нарушаване на ландшафтите - Нарушенията върху ландшафтите могат да бъдат преки
и вторични. Преките нарушения на ландшафтните компоненти се наблюдават по време
на строителни дейности, рехабилитацията и модернизацията на всички видове обекти и
тяхната инфраструктура и са резултат от присъствието и експлоатацията на строителна
техника на площадката, като се получава и визуално-естетическо натоварване на
териториите. Вторични промени в ландшафтите се наблюдават вследствие на следните
дейности: промени в използването на земята, поставянето на огради и осветление,
промени на характера на ландшафтите вследствие причинени от интензификацията на
използването на терените, ерозия на почвите, въздействие върху ландшафтите в
резултат на ландшафтното оформяне на терените.
Визуално-естетически въздействия - Вторични промени върху ландшафтните
компоненти има вследствие изграждането на нови структури и обекти, диги, канали,
съоръжения. Визуални въздействия се получават при изграждане на индустриални,
технологични, транспортно-логистични центрове, изграждане на туристическа
инфраструктура, подмяна на инфраструктура, подмяна или изграждане на нови
водопроводни системи и канализационни мрежи.
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 България.
Презастрояването или развитието на туристическа и друга инфраструктура в почувствителните райони (в т.ч защитени територии, обекти от Натура 2000, редки и
уязвими местообитания и екосистеми като влажни местности, участъци по коритата на
реки, гори и др.) става по-сериозен проблем през последните години.
Шосейният транспорт е общ екологичен проблем и отрицателното му влияние върху
околната среда конкретно засяга биологичното разнообразие.
Замърсяването на въздуха, особено в големите градове в резултат на интензивното
движение на автомобили води до влошаване на средата за живот, оттам до
ограничаване на биологичното разнообразие и дори до изчезване на синантропни
видове птици и бозайници. Отлагането на замърсители на въздуха е продължаващ
проблем за здравното състояние на горите и местата на растителните общности. Той
нарушава естествения баланс на организми или екосистеми пряко или чрез
подкисляване на почвите. Взаимодействието на отложените замърсители на въздуха с
листната маса променя хранителния статус на дърветата и засилва податливостта им на
болестотворни гъбички или насекоми-вредители.
Общият брой на видовете, които са чужди за България, нараства постоянно от 1900 г.
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насам. Най-уязвимите местообитания предвид навлизането и натурализирането на
чужди растителни видове са тези, създадени от човека, последвани от местообитанията
в речните долини.
Безконтролното изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми на изходите
на населените места, около пътните артерии и замърсяването на зелените площи също е
значителен проблем. Това пряко влошава местообитанията, унищожава ценни
растителни видове и влияе пряко и косвено на разнообразието на фауната.
Горските пожари са голям проблем за флората и фауната, тъй като те променят всички
условия на околната среда, в т.ч. унищожават растителни и животински видове, много
от които са редки и ценни, частично или изцяло унищожават слоя от чернозем,
създават предпоставки за проникване и развитие на гъбични и други вредни организми,
което води до нарушаване на стабилността на екосистемите.
8.6

Културно-историческо наследство

Основните проблеми, свързани с опазването на културното и историческото
наследство, могат да се обобщят както следва:
§ Недостатъчно съответствие с изискванията за защита и опазване на
недвижимите културни ценности по Закона за устройство на територията,
Закона за културното наследство, Закона за опазване на околната среда и
постановленията към тях;
§ Непредвидени и непредприети превантивни мерки за физическа защита и
съхранение;
§ Работи по съхранение и възстановяване (РСВ), които не са изпълнени
качествено или с неподходящи за РСВ материали, засягащи конкретните
условия (микроклимат) в средата на представяне;
§ Неподходящо избрани материали за РСВ във връзка с устойчивите и
конкретните условия (микроклимат) в средата на представяне;
§ Некомпетентност и импровизации при извършване на текущите ремонтни
работи и РСВ в строителните и възстановителни работи на недвижимите
културни ценности в тяхната среда на представяне;
§ Липса на институционализиран постоянен контрол на промените в
параметрите на различните фактори, влияещи на материалните носители
и средата на представяне на обектите на културното наследство;
§ Непълно изяснени 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.
8.7

Материални активи

Част от материалните активи, имащи отношение към контролирането на рисковете от
наводнения на територията на Дунавски РБУ, не са в добро техническо състояние, а на
някои места дори липсват. 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 хидромелиоративни съоръжения, остарелите водоснабдителни и
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канализационни мрежи. Дигите например са строени през миналия век и някои от тях
не са в добро състояние. Липсва систематизирана информация по отношение на
корекциите на реките и има случаи на неизяснена собственост и отговорност за
подържане на някои язовири и водоеми.
8.8

Отпадъци

Съществуващите проблеми, произтичащи от дейностите, свързани с управлението на
отпадъците и водещи до увеличаване на риска от наводнения са, големият брой
нерегламентирани сметища, много от които се намират в руслата на реките, което
създава потенциална опасност за тези водни обекти;
8.9

Население, човешко здраве

В ДРБУ са определени 26 района със значителен потенциален риск от наводнения,
което засяга много хора (само в РЗПРН BG1_APSFR_DU_001 р. Дунав за наводнения с
малка вероятност (0,1%) за настъпване – в определените граници на заливане попадат 111 679
души). 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
9.1

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

Основните цели за опазване на околната среда на международно ниво включват тези,
посочени в ключови стратегии, програми и планове на ЕС, като за основен
стратегически документ се приема Стратегия "Европа 2020".
С изпълнението на тази стратегия Европа се стреми да постигне растеж, който да бъде
интелигентен, приобщаващ и устойчив.
Интелигентен растеж означава постигане на по-добри резултати в ЕС в областта на:
§ образованието (прилагане на стимули за хората да се учат и да
подобряват уменията си);
§ научни изследвания/иновации (създаване на нови продукти/услуги, които
водят до растеж и работни места и съдействат за решаване на социалните
проблеми);
§ дигитално общество (използване на информационни и комуникационни
технологии);
Приобщаващ растеж означава:
§ Подобряване равнищата на заетост в Европа - повече и по-добри работни
места, особено за жените, младежта и по-възрастните хора;
§ Съдействие на хората от всички възрастови групи да предвидят и да се
приспособят към промените чрез инвестиции в умения и обучение;
§ Модернизиране на пазарите на труда и социалните системи;
§ Осигуряване облагите от растежа да достигнат до всички части на ЕС.
Устойчив растеж означава:
§ Развитие на по-конкурентна икономика с ниска въглеродна интензивност,
в която ресурсите се използват по ефективен и устойчив начин;
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§ Опазване на околната среда, намаляване на емисиите и недопускане на
загуба на биоразнообразие;
§ Използване на водещото положение на Европа в разработването на нови
екосъобразни технологии и производствени методи;
§ Въвеждане на ефективни интелигентни електроразпределителни мрежи;
§ Използване на мрежи в европейски мащаб за осигуряване на нашите
предприятия на допълнително конкурентно предимство (особено на
дребните производители);
§ Подобряване на условията за дейността, особено за малките и средните
предприятия;
§ Подпомагане на потребителите да правят напълно осведомен избор.
Стратегия „Европа 2020“ има 5 водещи цели за периода до 2020 г., както следва:
§ Заетост - работни места за 75% от хората на възраст между 20 и 64 г.;
§ Научни изследвания и иновации - инвестиране на 3% от БВП на ЕС
(отчитайки и публичния, и частния сектор) в научни изследвания и
иновации;
§ Изменение на климата и устойчивост на енергетиката - намаляване на
емисиите на парникови газове с 20% спрямо 1990 г., добиване на 20% от
енергията от възобновяеми енергийни източници (индивидуалната цел за
България е 16%); увеличаване на енергийната ефективност с 20%;
§ Образование - намаляване на броя деца, отпадащи от училище без да
завършат, с 10%; поне 40% от населението на възраст 30-34 г. следва да
има висше образование;
§ Борба с бедността и социалното изключване - намаляване с най-малко 20
млн. на броя хора, изложени на риск от бедност и социално изключване;
Тези 5 цели на равнище ЕС се адаптират и превръщат в национални цели за всяка
държава-членка в съответствие с конкретното състояние и обстоятелствата в нея.
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.Предвижданията на ПУРН са
свързани с тези цели най-вече по отношение на опазването на околната среда.
9.2

Цели на опазване на околната среда на национално равнище

Целите за опазване на околната среда на национално ниво са отразени в основните
планове, програми и стратегии за България, като Националната програма за развитие
България 2020 г. (НПР БГ 2020) (приета от МС на 19.12.2012 г.), която е водещ
стратегически и програмен документ, определящ целите и политиките за развитието на
страната до 2020 г. В момента това е най-новият документ, съдържащ целите за
опазване на околната среда до 2020 г. на национално ниво. Сред другите основни
национални документи са Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г,
Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и др.
Основната цел 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.
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9.3

Цели на опазване на околната среда на поднационално равнище
(РБУ)

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. В този аспект предвижданията на ПУРН в
Дунавски РБУ са свързани най-вече със с три регионални/секторни стратегически документа, а
именно: План за управление на риска от наводнения за международния басейн на

р.Дунав, План за управление на международния басейн на р.Дунав и План за
управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление. Техните
приоритети и цели, както и тези на самия ПУРН, подкрепят целите за опазване на
околната среда.
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
В следващата таблица е направен анализ на потенциалното въздействие върху околната
среда на приоритетите и целите на ПУРН в Дунавски РБУ с оглед на екологичните и
социалните аспекти, които имат отношение към тях.
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Оценка на приоритетите и целите на ПУРН в ДРБУ
Приоритети

Цели

Екологични и
социални
аспекти
Население
Човешко здраве

1.1.Минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора
при наводнения

1.Опазване на
човешкото здраве

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 инфраструктура

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

2.1. Подобряване на защитата
на обекти от техническата
инфраструктура

Води
Почви
Ландшафт
Биоразнообразие
Население
Човешко здраве
Население
Човешко здраве
Население
Човешко здраве
Материални
активи
Население
Човешко здраве

2.2. Подобряване на защитата
на значими стопански и
културно-исторически обекти

Културно историческо
наследство
Население

2.2.1. Подобряване на
защитата на значими

Материални
активи

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда
ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се
съсредоточава
върху
предотвратяването,
защитата,
подготвеността,
включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и
отчита характеристиките на Дунавски район за басейново управление. Предвид
това изпълнението на тази цел ще има изцяло положително въздействие върху
населението и човешкото здраве, като се минимизират броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.
Изпълнението на тази цел ще има силно положително въздействие. Най-вече
директно въздействие се очаква при опазване от замърсяване на водите,
почвите и ландшафта и индиректно при опазването на биоразнообразието,
населението и човешкото здраве.
Нормалните условия на живот са ключови за населението, за общественото и в
частност човешкото здраве. Изпълнението на тази цел ще има положително
въздействие върху населението и най-вече върху физическото и психическо
здраве на хората.
Изпълнението на тази цел ще има положително въздействие върху населението
и човешкото здраве най-вече при изпълнение на социалните функции на
обществото, осигурявани чрез обектите от социалната инфраструктура.
Доброто състояние на техническата инфраструктура е предпоставка за опазване
на населението и човешкото здраве и живот. Предвид това изпълнението на
тази цел от една страна ще има силно положително въздействие върху
населението и човешкото здраве, но от друга при необходимост от
извършването на строителни работи може да се очаква увреждане/нарушаване
на почвите, биоразнообразието, водите и ландшафта, в района на строителните
площадки.
Подобряването на защитата на значимите стопански и културни обекти от една
страна ще доведе до тяхното опазване и защита, но от друга при необходимост
от строителни дейности може да се очаква отрицателно въздействие върху
водите, почвите, ландшафта и биоразнообразието в района на строителните
дейности.
Защитата на значимите стопански обекти ще има положително въздействие
както върху тях самите, като ги опазва от възможни разрушения, така и върху

Обща
оценка

+

+

+

+

0/+

0/+

0/+
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Приоритети

Цели
стопански обекти

2.2.2. Подобряване на
защитата на значими
културно-исторически 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)
3.3.Минимизиране на
засегнатите зони за защита на
водите, защитени територии и
защитени зони

4.Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

3.4.Подобряване на
водозадържащата способност
на земеделски, горски и
крайречни територии
4.1.Повишаване
подготвеността на
населението за наводнения
4.2.Подобряване на реакциите
на населението при
наводнения

Екологични и
социални
аспекти
Население

Културно историческо
наследство
Води
Почви
Ландшафт
Население
Човешко здраве
Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото здраве
Води
Почви
Ландшафт
Биоразнообразие
Население
Води,
Почви
Биоразнообразие
Население
Население
Човешко здраве
Население
Човешко здраве

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда
населението и очакванията за нормално изпълнение на функциите им. При
необходимост от строителни работи, а в някои случаи и по време на
експлоатацията на предвидени съоръжения за защита може да се очаква
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
Изпълнението на тази цел ще има силно положително въздействие върху
обектите на културно-историческото наследство, както и тяхното опазване за
бъдещите поколения. При необходимост от строителни дейности може да се
очаква отрицателно въздействие върху почвите и ландшафта.
Защитата на канализационните системи от наводнения и възникналите в
следствие на тях проблеми ще има силно положително въздействие върху
компонентите на околната среда и най-вече върху водите, почвите, ландшафта,
населението и човешкото здраве

Обща
оценка

0/+
+

Защитата на индустриалните обекти, както в дългосрочен, така и в
краткосрочен план ще има силно положително въздействие върху всички
компоненти на околната среда, населението и човешкото здраве. Изпълнението
на тази цел ще доведе до повишаване и на сигурността в тези обекти.

+

Макар и с препоръчителен характер изпълнението на тази цел ще има
положителен ефект върху компонентите на околната среда. Тази цел ще окаже
положително въздействие и върху населението за поддържане на нормални
условия на живот.

+

Макар и с препоръчителен характер изпълнението на тази цел ще има
положително въздействие най-вече върху водите, почвите, като осигури
оптимални условия за обитаване на флората и фауната.

+

Повишаване на подготвеността на населението за наводнения ще има
подчертан положителен ефект, във връзка с опазване на общественото и
човешко здраве.
Подобряването на реакциите на населението при наводнения е в пряка връзка с
повишаване на подготвеността на населението при наводнения. Изпълнението
на целта ще има положително въздействие върху населението, във връзка с
опазване на общественото и човешко здраве.

+

+
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Приоритети

Цели
5.1.Създаване на съвременна
нормативната уредба за
устройственото планиране на
териториите и УРН

5.Подобряване на
административния
капацитет за УРН

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

Екологични и
социални
аспекти
Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото здраве
Население
Човешко здраве
Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото здраве
Всички
компоненти на
околната среда,
населението и
човешкото здраве
Население,
Човешко здраве

Анализ на потенциалното въздействие върху околната среда

Обща
оценка

Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и
факторите на околната среда, както и към населението и човешкото здраве, но
би подпомогнала изпълнението на другите заложени цели на ПУРН и така
индиректно ще повлияе на опазването и съхранението на околната среда.

+

Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и
факторите на околната среда, но реализацията й би подпомогнало
информирането на населението и опазването на общественото и човешко
здраве.
Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и
факторите на околната среда, но реализацията й ще доведе до въвличане на
квалифициран персонал при УРН, а това ще допринесе до намаляване на
щетите/жертвите от наводнения.

+

Макар и с препоръчителен характер изпълнението на тази цел ще има
положително въздействие върху всички компоненти на околната среда,
населението и човешкото здраве, като се минимизира риска от възникване на
наводнение.

+

Изпълнението на тази цел няма пряко отношение към компонентите и
факторите на околната среда, но реализацията й ще доведе до намаляване на
щетите/жертвите от наводнения.

+

+
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10.2 Оценка на въздействията на ниво мерки
В следващата таблица е направен анализ на потенциалното въздействие на заложените в ПУРН мерки върху околната среда, населението
и човешкото здраве.

РЗПРН

Място на
прилагане

Община

Област

Име на мярката

Оценка
на
възд.
върху
насел.
и чов.
здраве

Обща
оценка
на
възд.

Описание на мярката (по
каталога)

Анализ

Оценка
на
възд.
върху
ОС

Мярката е необходима във
връзка с последващо
прилагане на други мерки

Тази мярка касае Програма за редовна
проверка и обследване състоянието на
защитните съоръжения. В тази връзка в
резултат на прилагане на мярката е възможно
да произлязат дейности, свързани с
подръжката на защитните съоръжения, които
са структурни мерки.
Отрицателно въздействие върху ОС ще има
само при поддържащите дейности краткосрочно, локално, временно.
Мярката е с много висок приоритет, тъй като
предвижданият ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения, както и подобряване на защитата
на значими стопански обекти - дългосрочно
положително въздействие за населението,
както и за ОС, тъй като с осигуряването на
защита от наводнения се осигурява и защита
срещу пагубните последици от тях върху
компонентте на околната среда.

0/+

+

+

Мярката е необходима във
връзка с последващо
прилагане на други мерки

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мерки в Дунавски РБУ
Общи мерки за района за басейново управление

Всички
РЗПРН

РБУ

Проверка и
поддръжка на
инфраструктурат
а за защита от
наводнения

Всички
РЗПРН

РБУ

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

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

РБУ

РБУ

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

Отнася се за речни басейни в
относително високо
пресечени терени, които
следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с
висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични
датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно
със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат
специфични средни или
малки водосбори с висок риск
от поява на подобни
наводнения. Рискът от
подобни наводнения се
засилва вследствие на
климатичните промени.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Осигуряване на задържане на
водни количества при
преминаване на високи води
чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати
такива за свързване речното
корито със съседни по-ниски
територии.

Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект от нея е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения;
осигуряване бързо отвеждане на водите при
интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии; възстановяване
на нормалните условия за живот;
минимизиране броя на засегнатите обекти от
социалната инфраструктура. От екологична
гледна точка въздействието от прилагане на
мярката е както отрицателно (при създаване
на нови зони и изграждане на нови канали),
така и положително (при възстановяване на
влажни зони). Във времеви аспект в
зависимост от дейностите въздействията

=

+

=

146

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

РБУ

РБУ

Всички
РЗПРН

РБУ

Всички
РЗПРН

РБУ

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

Осигуряване на
водозадържане при
преминаване на високи води
чрез свързване на речното
корито с влажни зони по
естествен начин или чрез
савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и
езерата в добро състояние
Картиране на заливаемите
ивици на реките и очертаване
на границите на прогнозните
три степени на риск от
наводнения, които
предварително са определени
по съответната методика.
Тази първа част от изготвяне
на картите на риска е
необходима на общинските
администрации, за да
съобразят устройствените си
планове и да предприемат
превантивни действия
Целта е да не се допуска
строителство в заливните
зони, особено уязвимо такова
или създаващо риск за
допълнително замърсяване на
водите и почвата.
Преоценка на хидрoложка и
хидравлична осигуреност на
язовирните стени, особено на
тази от насипен тип, от
гледище на новите
нормативни изисквания за
сигурност на стените и
асоциираните с тях
водопроводящи съоръжения.

варират от краткосрочни до дълготрайни.
Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект от нея е подобряване
на водозадържащата способност на
земеделски, горски и крайречни територии.
От екологична гледна точка въздействието от
прилагане на мярката е както отрицателно
(временно - при свързване на речното корито
с влажни зони чрез канали или саваци), така
и положително (дългосрочно - при
поддържане на водния режим на влажните
зони). Във времеви аспект в зависимост от
дейностите въздействията варират от
краткосрочни до дълготрайни.

0/+

+

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

РБУ

РБУ

Всички
РЗПРН

РБУ

Всички
РЗПРН

РБУ

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
подържане и
експлоатация на
малките язовири
с цел безопрасно
провеждане на
високите вълни
породени от
поройни
наводненения.
Координация и
сътрудничество
между всички
управленски
нива
(национално,

Актуализиране на аварийните
планове; запознаване на
населението под такива
съоръжения със
съществуващите рискове.

Оценка на риска, както и на
разходите и ползите за
строежи в заливаеми
територии

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Прилагане на уплътняване на
основата, ползване на
водоустойчиви материали,
по-високи нива на
помещенията в приземните
етажи, ограничения за
складиране на лесно
запалими вещества,
замърсяващи химикали и
пестициди.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Координация в рамките на
единна система за спасяване
при наводнения
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Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

басейново и
местно) от
единната
спасителна
система
Доизграждане и
модернизиране
на мрежата за
метеорологичен
и хидрометричен
мониторинг

Осигуряване на повече и понадеждни данни за водния
ресурс и неговата динамика в
реално време

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

РБУ

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

Осигуряване на дву-, три- и
многостранни дейности за
координиране на мерките и
дейностите по защита от
наводнения, обмяната на
информация и т.н. за
достигане на общи
съгласувани действия в
рамките на национални и
трансгранични водни басейни

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

РБУ

Създаване/Изгра
ждане или
Поддържане/Опт
имизиране на
системата за
наблюдение и
прогнозиране на
валежите и
речния отток в
целия речен
басейн, вкл.
експлоатацията
на язовирите

Това включва и
експлоатацията на язовирите
в басейна с цел оптимизиране
изпускането на водите от
язовирите за различни цели,
както и осигуряване на подобро управление при високи
води и в периоди на суша

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Създаване на
капацитет на
компетентните
органи (РИОСВ
или БД)

Назначаване на допълнителни
служители, възлагане на
външни изпълнители,
обучения и преквалификация
за придобиване на
хидроинженерна
квалификация, допълнително
натоварване на експертите по
места

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

РБУ

РБУ
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Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Ежегодно
обследване на
техническото и
експлоатационно
то състояние на
потенциално
опасните водни
обекти.
Сътрудничество
с компетентните
органи за
басейново
управление и за
управление на
риска от
наводнения на
други държави

В посока избягване на аварии
и "разрушаване" особено при
наводнения.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

В съответствие с държавната
политика за двустранно и
многостранно
сътрудничество и след
съгласуване по нормативно
установения ред на дейности
в международни райони за
басейново управление

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

РБУ

Изработване или
актуализиране на
аварийни
планове за
действие

На различните предприятия и
производства, особено в
частта оперативна защита на
водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

РБУ

Изготвяне на
специални
планове при
прилагане на
директива
"Севезо"

Налични големи
индустриални предприятия

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мерки свързани най-вече със
сигурността на стената,
устойчивост на стената във
връзка с изискванията на
новите нормативни
документи като ЕВРОКОД и
др

Тази мярка изисква информацията от мярка
BM-А.3.6.5 – „Ежегодно обследване на
техническото и експлоатационното състояние
на потенциално опасните водни обекти“ т.е
местата на прилагане на тази мярка ще бъдат
определени на база тези обследвания, които
ще се извършват от назначена Комисия.
Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект е минимизаране броя
на засегнатите и подобряване на защитата. В
тази връзка въздействието спрямо
населението се оценява като силно
положително, докато въздействието върху

0/+

+

+

РБУ

РБУ

РБУ

Поддържане и
подобряване
състоянието на
съществуващи
язовири
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Всички
РЗПРН

РБУ

Премахване на
опасни, пречещи
и/или
неефективни
язовири

Премахване на някои малки
язовири, които не изпълняват
своето първоначално
предназначение и
представляват потенционална
опасност за разположениите
под тях обекти и населени
места

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Мероприятия за увеличаване
на грапавината чрез

Всички
РЗПРН

РБУ

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Всички
РЗПРН

РБУ

Осигуряване на
скатовете за

околната среда се очаква да е временно и
локално отрицателно (при извършване на
дейностите по поддръжка и ремонт), като
иначе се предвижда дългосрочен
положителен ефект от предотвратяване на
негативните последствия при наводнения в
резултат от лошото състояние на язовирите.
Тази мярка изисква информацията от мярка
BM-А.3.6.5 – „Ежегодно обследване на
техническото и експлоатационното състояние
на потенциално опасните водни обекти“ т.е
местата на прилагане на тази мярка ще бъдат
определени на база тези обследвания, които
ще се извършват от назначена Комисия.
Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект е минимизаране броя
на засегнатите. В тази връзка въздействието
спрямо населението се оценява като
положително, докато въздействието върху
околната среда се очаква да е отрицателно (в
самия процес на премахване на язовирите,
както и за последващия период на адаптация
на ОС. От друга страна при премахването на
опасни язовири се предотвратяват
потенциалните негативни последици за
околната среда.
Тази мярка изисква информация от мярка
"Проверка и поддръжка на инфраструктурата
за защита от наводнения". Въздействието
върху околната среда ще е краткотрайно
отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.
Мярката цели намаляване на повърхностното
стичане чрез създаванена дървесни пояси,

0

+

0/+

0/+

+

+

=

+

=
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задържане

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

залесяване, изхраждане на
тераси и заграждения от
билогичен и изкуствен
материал.

живи плетове и други естествени бариери по
пътя на водата. От екологична гледна точка
при използване на подходящи растителни
видове се очаква положителен ефект. При
изграждане на тераси и заграждения от
изкуствен материал мярката няма същата
степен на екологосъобразност и поради липса
на информация за съответния материал и
мащабите на терасиране въздействието не би
могло да бъде прецизно оценено. Ефектът за
населението ще бъде положителен.

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

РБУ

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+

РБУ

Преразглеждане
и допълнение
към
разрешителни
режими и
съответни
разрешителни за
големи

Административно
преразглеждане на вече
издадени разрешителни за
значимите обекти, създаващи
риск за замърсяване на водите
и почвите надолу по реката, и
допълване с изискванията за
ограничаване на

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

РБУ

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние
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съоръжения,
строежи и
дейности с
опасни вещества
в заливаемите
зони („Севезо”обекти и такива
подлежащи
(действащи въз
основа) на
комплексни
разрешителни)

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

РБУ

РБУ

РБУ

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
използане на
добри
земеделски
практики при
УРН и развитие
на
екологосъобразн
о селско
стопанство
Прилагане и
адаптиране на
мерки за защита
на нови или
съществуващи

замърсяването и осигуряване
срещу заливане в случай на
наводнения

Отстраняване на всички
подприщващи строежи и
съоръжения, намиращи се в
речните корита и
нарушаващи тяхната
проводимост; създаване на
обстановка на нетърпимост
към незаконно изградените
такива обекти.

Прилагането на мярката изисква периодични
обследвания за установяване на точното
местоположение на подприщващите строежи,
съоръжения и материали в речните корита и
нарушаващи тяхната проводимост. По време
на премахването им се очаква временно
отрицателно въздействие върху околната
среда, което ще се компенсира от целевия
ефект, т.е. осигуряване на проводимост на
водното течение. Мярката цели
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения и в този
аспект също ще има положително
въздействие.

0/+

+

+

Изменение и допълнение на
нормативната уредба с цел
навлизане на добрите
земеделски практики
съобразно новата ситуация с
наводненията, която да
осигури програма за
действие, обучение и
финансово стимулиране

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Допълнително осигуряване
защита на съществуващите
сгради и съоръжения след
предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за

Тази мярка може да се предприеме в райони,
където не е целесъобразно или икономически
изгодно да се изгради защита на сградите. Тя
включва реконструкция на сградите, за да се
сведат до минимум нанасяните щети върху

0/-

+

0/+

153

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

сгради и
съоръжения,
намиращи се на
пътя на оттичане
на високите води

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

РБУ

РБУ

РБУ

РБУ

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

строежите в заливаеми
територии

тях по време на наводнение. Въздействията
върху ОС се очаква да бъдат отрицателни
локални, в урбанизирана среда, временни, а
за населението и човешкото здраве дългосрочни положителни.

Разработване и
осъществяване на програми
за превантивна дейност чрез
средствата за масова
комуникация; провеждане на
учебни тренировки за
отработване на действия за
спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на
неприкосновен запас с вещи и
храни от първа необходимост
за населението

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Създаване и разпространение
на компенсиращи механизми
за нанесени щети

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Участие на компетентните
органи за УРН от самото
начало при разработването на
планове за действия при
природни бедствия, аварии.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Информацията е необходима
с цел включване на
обществеността и нейното
ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е
необходима и с цел
индивидуално разпознаване
на риска и на възможностите

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

Всички
РЗПРН

РБУ

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

РБУ

Надграждане и
поддържане на
системи за
прогнози за
целите на
наводненията

за действие.
Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск
Предвид, че се ползват
системи за прогнози, те
трябва да бъдат надградени и
усъвършенствани за целите
на наводненията. Прогнозите
да бъдат на принципа на
речните басейни, като са
достоверни и за отделните
под- и под-подбасейни. Да са
навреме получени от
компетентните органи за
вземане на решения.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

0

+

+

0

0

+

РБУ

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

РБУ

Постоянен
мониторинг на
застрояването в
близост до
заливаемите

Нормативно регламентиране
на дейностите на местните
власти за ограничаване на
строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект
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зони

BG1_APS
FR_DU_0
01
BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки,
извършват се геодезични
заснемания, ежегодни
проверки на място и други
дейности

Река
Дунав
Необходим
и мерки

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Дунавски
Общини

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

Дунавски
Общини

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

Дунавски
Общини

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

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.

Осигуряване на
водозадържане при
преминаване на високи води
чрез свързване на речното
корито с влажни зони по
естествен начин или чрез
савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и
езерата в добро състояние

Допълнително осигуряване
защита на съществуващите
сгради и съоръжения след
предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за
строежите в заливаеми
територии
Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и

Опазването и подобряването на влажните
зони по река Дунав е с много висок
приоритет, заради екологичната важност на
тези територии. В случая мярката касае
резервата "Сребърна". В режима на опазване
на ЗТ е разрешено поддържане на водния
режим
Въздействието ще е отрицателно при самото
изграждане на каналите, но след
реализацията им ще има положителен ефект
за поддържане на водния режим
Тази мярка може да се предприеме в райони,
където не е целесъобразно или икономически
изгодно да се изгради защита на сградите. Тя
включва реконструкция на сградите, за да се
сведат до минимум нанасяните щети върху
тях по време на наводнение. Въздействията
върху ОС се очаква да бъдат отрицателни
локални, в урбанизирана среда, временни, а
за населението и човешкото здраве дългосрочни положителни.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

+

+

0/-

+

0/+

0

0

+
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BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

РЗПРН

РЗПРН

Белене

Дунавски
Общини

Дунавски
Общини

Белене

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

Надграждане и
поддържане на
системи за
прогнози за
целите на
наводненията

разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск
Предвид, че се ползват
системи за прогнози, те
трябва да бъдат надградени и
усъвършенствани за целите
на наводненията. Прогнозите
да бъдат на принципа на
речните басейни, като са
достоверни и за отделните
под- и под-подбасейни. Да са
навреме получени от
компетентните органи за
вземане на решения.

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

Проверка и
поддръжка на
инфраструктурат
а за защита от
наводнения

Мярката е необходима във
връзка с последващо
прилагане на други мерки

Плевен

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

Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

Тази мярка касае Програма за редовна
проверка и обследване състоянието на
защитните съоръжения. В тази връзка в
резултат на прилагане на мярката е възможно
да произлязат дейности, свързани с
подръжката на защитните съоръжения, които
са структурни мерки.
Отрицателно въздействие върху ОС ще има
само при поддържащите дейности краткосрочно, локално, временно.
Мярката е с висок приоритет, тъй като
предвижданият ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения, както и подобряване на защитата
на значими стопански обекти - дългосрочно
положително въздействие за населението,
както и за ОС, тъй като с осигуряването на
защита от наводнения се осигурява и защита
срещу пагубните последици от тях върху
компонентте на околната среда.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

0

0

+

0/+

+

+

*

*

*
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биологично
укрепване

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

Вардим

Козлодуй

Никопол

Козлодуй

Свищов

Козлодуй

Никопол

Козлодуй

Велико
Търнов
о

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

Враца

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

Плевен

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

Враца

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

дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи
Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи
Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи
Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

Мечка

Никопол

Козлодуй

Лом

Попина

Козлодуй

Иваново

Никопол

Козлодуй

Лом

Ситово

Козлодуй

Русе

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

Плевен

Преустройство
или изграждане
на дренажни
съоръжения

Враца

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Изграждане на
нови корекции

Силист
ра

Изграждане на
нови корекции

Враца

Изграждане на
земно-насипна
дига и
комбинация

натрупвания
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Предимно канавки,
резервоари, шахти и др.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Осигуряване на защита от
наводнения. Земно-насипните
диги са най-често
изполваната алтернатива
извън границите на
населените места. В населени
места са малко прилагана
опция поради
необходимостта от
значително пространство за

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

Гарван

РЗПРН

РЗПРН

Ситово

Силист
ра

Терасиране,
реконструкция
на
отводнителните
канали

тяхното изграждане. Друг вид
диги могат да бъдат
изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна
дига и биологично укрепване
Терасирането на скатовете е
марка за задържане на
повърхностните води. Тя
може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите

Дунавски
Общини

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

Изграждане на
земно-насипна
дига и
комбинация

Осигуряване на защита от
наводнения. Земно-насипните
диги са най-често
изполваната алтернатива
извън границите на
населените места. В населени
места са малко прилагана
опция поради
необходимостта от
значително пространство за
тяхното изграждане. Друг вид
диги могат да бъдат
изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна
дига и биологично укрепване

Дунавски
Общини

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

Регулиращи
съоръжения за
изпускане на
води зад дигите

Изграждане на съоръжения, с
чиято помощ да се осигури
контролирана възможност за
пропускане на част от водите
в заливаемите низини зад
дигите

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.
Мярката цели подобряване на защитата на
значими стопански обекти. Към момента не е
известно къде в РЗПРН би се наложило
изграждане на земно-насипни диги и
комбинация. Специфичните въздействия
зависят от конкретните условия на средата и
към момента не могат да се определят
прецизно, но като цяло се очаква
отрицателно въздействие върху ОС по време
на строителството и положителен ефект за
населението след изграждането. Тъй като
РЗПРН попада частично в защитени зони,
при евентуалното им засягане от 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.
Мярката е с висок приоритет, тъй като цели
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения, както и
подобряване на защитата на значими
стопански обекти. В границите на РЗПРН
има изградени множество диги, както и
корекции на реки с предпазни диги. Освен на
някои от тях, регуиращи съоръжения
евентуално ще се предвиждат и за
новоизгражданите диги. Специфичните
въздействия зависят от конкретните условия
на средата, но като цяло се очаква
въздействието при самото изграждане на
регулиращите съоръжения да е минимално.
При експлоатация обаче може да се залеят

*

*

*

=

+

=

=

+

=
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BG1_APS
FR_DU_0
01

РЗПРН

BG1_APS
FR_DU_0
01

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

BG1_APS
FR_DU_0
01

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Дунавски
Общини

Дунавски
Общини

Дунавски
Общини

Дунавски
Общини

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра

Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра
Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн
ово;
Русе;Си
листра
Видин;
Монтан
а:Враца
:
Плевен;
В.Търн

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

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

В съответствие с държавната
политика за двустранно и
многостранно
сътрудничество и след
съгласуване по нормативно
установения ред на дейности
в международни райони за
басейново управление

Изработване или
актуализиране на
аварийни
планове за
действие
Осигуряване на
обществена
подготвеност за
реакция при
заплаха от
наводнения

немалки площи зад дигите.
Тази мярка изисква информация от мярка
"Проверка и поддръжка на инфраструктурата
за защита от наводнения". Въздействието
върху околната среда ще е краткотрайно
отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.

0/+

+

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

На различните предприятия и
производства, особено в
частта оперативна защита на
водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Информацията е необходима
с цел включване на
обществеността и нейното
ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е
необходима и с цел

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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ово;
Русе;Си
листра
BG1_APS
FR_WO_
051
BG1_APS
FR_WO_
051

BG1_APS
FR_WO_0
51

BG1_APS
FR_WO_0
51

индивидуално разпознаване
на риска и на възможностите
за действие

р.Арчар
при
гр.Димово
Необходим
и мерки

Димово

Димово

BG1_APS
FR_WO_0
51

Димово

BG1_APS
FR_OG_0

р.Огоста
при

Димово

Димово

Димово

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

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Видин

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

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+

Видин

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

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Видин

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
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11
BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

гр.Мизия
Необходим
и мерки

РЗПРН

Мизия и
Крушовица

Крушовица

Мизия

РЗПРН

Мизия

Мизия

Мизия

Мизия

Мизия

Враца

Враца

Враца

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

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

Изграждане на
нови корекции

Враца

Изграждане на
нови корекции

Враца

Образователни
дейности и
информация във
връзка със
заплахата и
риска от

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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наводнения.

BG1_APS
FR_OG_0
11

Мизия,
Крушовица

BG1_APS
FR_OG_0
11

Мизия,
Крушовица

BG1_APS
FR_OG_0
11

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

РЗПРН

Мизия,
Крушовица

Мизия

Мизия

Мизия

Мизия

Враца

Враца

Враца

Враца

Извеждане на
„научени уроци”
и предоставяне
на
компетентните
институции
Оценка на
щетите по сгради
и
инфраструктура

Обучение на
земеделците и
фермерите за
използане на
добри
земеделски
практики при
УРН и развитие
на
екологосъобразн
о селско
стопанство
Планиране на
защитни и
регулиращи
съоръжения за
водозадържане
на високи води и
наноси – те са
извън или в

опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск.
Извеждане, систематизиране
и анализ на „научени уроци”
и предоставяне на
компетентните институции

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Специализирана дейност за
определяне на щетите по
засегнати от наводненията
сгради и инфраструктура

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Изменение и допълнение на
нормативната уредба с цел
навлизане на добрите
земеделски практики
съобразно новата ситуация с
наводненията, която да
осигури програма за
действие, обучение и
финансово стимулиране

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Да се извършат проучвания за
необходимостта и ефекта от
изграждането на съоръжения
за водозадържане на високи
води и наноси притъпяване на
върха на високата вълна

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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населените места

BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

BG1_APS
FR_OG_0
11

Мизия,
Крушовица

РЗПРН

РЗПРН

Мизия

Мизия

Мизия

Враца

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Враца

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

Враца

Изработване на
публично
достъпни карти
за опасността от
наводнение, с
които да бъде
запозната
обществеността.
Публично
оповестяване на

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Отнася се за речни басейни в
относително високо
пресечени терени, които
следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с
висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични
датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно
със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат
специфични средни или
малки водосбори с висок риск
от поява на подобни
наводнения. Рискът от
подобни наводнения се
засилва вследствие на
климатичните промени.
Извършване на научни
изследвания за
разпределението на
интензивните валежи във
високите части на
водосборите, предварителна
оценка на евентуалните
последствия от скъсване на
язовирни стени, оценка на
възможностите за формиране

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

0/-

+

0/+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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годишните
доклади за
състоянието на
язовирните стени
и други ХТС

BG1_APS
FR_OG_0
11

РЗПРН

Мизия

Враца

Осигуряване на
обществена
подготвеност за
реакция при
заплаха от
наводнения

BG1_APS
FR_OG_0
11

РЗПРН

Мизия

Враца

Подготовка на
населението за
действие при
наводнения

BG1_APS
FR_OG_0
11

РЗПРН

Мизия

Враца

BG1_APS
FR_OG_0

Мизия,
Крушовица

Мизия

Враца

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

на естествени запори,
причинени от свличане на
земни маси при поройни
валежи, дължащи се на
промените в климата. Всички
доклади да бъдат приемани
след положителна рецензия
от независим специалист в
областта на
хидротехническото
строителство.
Информацията е необходима
с цел включване на
обществеността и нейното
ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е
необходима и с цел
индивидуално разпознаване
на риска и на възможностите
за действие.
Разработване и
осъществяване на програми
за превантивна дейност чрез
средствата за масова
комуникация; провеждане на
учебни тренировки за
отработване на действия за
спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на
неприкосновен запас с вещи и
храни от първа необходимост
за населението

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Създаване и разпространение
на компенсиращи механизми
за нанесени щети

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Специализирана дейност за
определяне устойчивостта и

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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годността за
ползване на
засегнати от
наводнения
сгради и
инфраструктура

11

BG1_APS
FR_OG_0
11

Мизия,
Крушовица

BG1_APS
FR_OG_0
12

р.Въртешн
ица при
с.Бели
извор.

BG1_APS
FR_OG_0
12

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_OG_0
12

BG1_APS
FR_OG_0
12

РЗПРН

Бели Извор

Мизия

Враца

Враца

Враца

Документиране
на събитията и
оценка на
щетите от
наводненията

Враца

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

Враца

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

годността за ползване на
засегнати от наводнения
сгради и инфраструктура

Специализирана дейност
относно създаване на база
данни за събития и прилагане
на предварително
разработена методика за
оценка на щетите от
наводнения от специалистиоценители.

Картиране на заливаемите
ивици на реките и очертаване
на границите на прогнозните
три степени на риск от
наводнения, които
предварително са определени
по съответната методика.
Тази първа част от изготвяне
на картите на риска е
необходима на общинските
администрации, за да
съобразят устройствените си
планове и да предприемат
превантивни действия
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здраве е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при

0/-

+

0/+
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натрупвания

BG1_APS
FR_OG_0
12

BG1_APS
FR_OG_0
12

BG1_APS
FR_OG_0
12

BG1_APS
FR_OG_0
12

самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

Допълнит
елни мерки

Бели Извор

Бели Извор

РЗПРН

Враца

Враца

Враца

Враца

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)

Враца

Защитено от
наводнения
проектиране и
изграждане на
сгради

Враца

Прилагане и
адаптиране на
мерки за защита
на нови или
съществуващи
сгради и

Административно
преразглеждане на вече
издадени разрешителни за
значимите обекти, създаващи
риск за замърсяване на водите
и почвите надолу по реката, и
допълване с изискванията за
ограничаване на
замърсяването и осигуряване
срещу заливане в случай на
наводнения

Прилагане на уплътняване на
основата, ползване на
водоустойчиви материали,
по-високи нива на
помещенията в приземните
етажи, ограничения за
складиране на лесно
запалими вещества,
замърсяващи химикали и
пестициди
Допълнително осигуряване
защита на съществуващите
сгради и съоръжения след
предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за
строежите в заливаеми

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Тази мярка може да се предприеме в райони,
където не е целесъобразно или икономически
изгодно да се изгради защита на сградите. Тя
включва реконструкция на сградите, за да се
сведат до минимум нанасяните щети върху
тях по време на наводнение. Въздействията

0/-

+

0/+
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BG1_APS
FR_OG_0
12

BG1_APS
FR_OG_0
12

Бели Извор

Бели Извор

Враца

Враца

Враца

Враца

BG1_APS
FR_OG_0
12

Бели Извор

Враца

Враца

BG1_APS

РЗПРН

Враца

Враца

съоръжения,
намиращи се на
пътя на оттичане
на високите води
Поставяне на
стационарни или
мобилни
защитни
елементи на
прозорци и
врати, както и
водонепропускл
иви 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

територии

върху ОС се очаква да бъдат отрицателни
локални, в урбанизирана среда, временни, а
за населението и човешкото здраве дългосрочни положителни.

Бързо изграждане на
временни прегради

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото здраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

0/-

+

0/+

Извършване на регулярни
инспекции на всички сгради,
подложени на риск и
формулиране на предписания
за тяхното премахване,
укрепване или подсигуряване
по друг начин срещу заливане
и/или срутване в случай на
наводнения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

На различните предприятия и

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,

0

0

+
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FR_OG_0
12

BG1_APS
FR_OG_0
12

РЗПРН

BG1_APS
FR_OG_0
61

р.Берковс
ка при
гр.Берков
ица

BG1_APS
FR_OG_0
61

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

Берковица

РЗПРН

Враца

Берковиц
а

Берковиц
а

Враца

Монтан
а

Монтан
а

актуализиране на
аварийни
планове за
действие
Изготвяне на
специални
планове при
прилагане на
директива
"Севезо"

производства, особено в
частта оперативна защита на
водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения
Защита при налични големи
индустриални предприятия и
други големи потенциални
източници на замърсяване
при наводнения

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

Осигуряване на
водозадържане при
преминаване на високи води
чрез свързване на речното
корито с влажни зони по
естествен начин или чрез
савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и
езерата в добро състояние

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

но с общ положителен ефект

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

Мярката цели минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения; осигуряване бързо отвеждане на
водите при интензивни валежи и наводнения
от урбанизираните територии;
възстановяване на нормалните условия за
живот; минимизиране броя на засегнатите
обекти от социалната инфраструктура. В този
смисъл въздействието от мярката за
населението и човешкото здраве е изцяло
положително. По отношение на околната
среда, въздействието ще бъде отрицателно
при при самото изграждане на каналите, но
след реализацията им ще има положителен
ефект за поддържане на водния режим.
Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здраве е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и

0

0

+

0

+

+

0/-

+

0/+
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обезпокояване на видове.

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

Берковица

Берковица

РЗПРН

Берковиц
а

Берковиц
а

Берковиц
а

Монтан
а

Монтан
а

Монтан
а

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Преустройство
или изграждане
на дренажни
съоръжения

Предимно канавки,
резервоари, шахти и др.

Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения и осигуряване на по-висока
степен на защита. В този смисъл
въздействието от нейното прилагане за
населението и човешкото здраве е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения ще има временно
отрицателно въздействие с локален обхват и
краткосрочна продължителност.

0/-

+

0/+

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

Обучение на населението
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица, за които
съществува риск.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Оценка за
отвеждането и
дренирането на
дъждовните води
и в частност на
канализационнит
е мрежи на
населено място
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BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

Берковица

Берковиц
а

Монтан
а

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

Берковица

Берковиц
а

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Берковица

Берковиц
а

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Берковица

Берковица

Берковица

Берковиц
а

Берковиц
а

Берковиц
а

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Монтан
а

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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BG1_APS
FR_OG_0
61

Берковица

BG1_APS
FR_OG_0
61

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Берковиц
а

Берковиц
а

Берковиц
а

Берковиц
а

Монтан
а

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.Поддръжката
е свързана с извършване на
своевременни ремонти,
поради локални повреди,
разместени камъни,
разрушено покритие на
армировката и др.

Монтан
а

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

Оценка на риска, както и на
разходите и ползите за
строежи в заливаеми
територии

Монтан
а

Ограничаване
уплътняването
на почвите
(запечатване)
като следствие
на
урбанизацията.

Нормативно ограничаване на
бъдещо застрояване,
бетониране на площадки,
асфалтиране на пътища и др.,
които по своята същност не
дават възможност на
дъждовните води да попиват
в почвата.

Монтан
а

Постоянен
мониторинг на
застрояването в
близост до
заливаемите

Нормативно регламентиране
на дейностите на местните
власти за ограничаване на
строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

0/-

+

0/+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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зони

BG1_APS
FR_OG_0
61

BG1_APS
FR_OG_0
61

РЗПРН

РЗПРН

Берковиц
а

Берковиц
а

Монтан
а

Планиране и
изграждане на
линейни
защитни
съоръжения
/охранителни
канали/

Монтан
а

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

BG1_APS
FR_OG_0
61

Берковица

Берковиц
а

Монтан
а

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

BG1_APS

Берковица

Берковиц

Монтан

Изграждане на

заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки,
извършват се геодезични
заснемания, ежегодни
проверки на място и други
дейности

Линейните съоръжения са
комбинация от земнонасипни диги и други
защитни стени с охранителни
канали

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци
Охранителните канали
предпазват населените места
от скатови дъждовни води
стичащи се от съседни
територии като
възпрепятстват тяхното
навлизане в населеното място
или друг обект.
Отнася се преди всичко за

Мярката цели инимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения. 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 сред или оценка на
съвместимостта с предмета и целите на
защитените зони, когато се засягат такива.
Трябва да се има предвид, че вследствие на
реализацията на мярката може да се очаква
дългосрочна фрагментация на природни
местообитания и местообитания на видове.
От друга страна ефектът за населението и
човешкото здраве е изцяло положителен.

=

+

=

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

0

+

+

0/-

+

0/+

Мярката се отнася до водоотвеждащите
охранителни системи в границите на
населените места. В този смисъл
въздействията върху околната среда се
считат за такива в урбанизирани територии и
с невисока значимост. Крайният ефект от
мярката ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.
Мярката цели осигуряване бързо отвеждане
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а

FR_OG_0
61

а

BG1_APS
FR_OG_0
61

РЗПРН

Берковиц
а

Монтан
а

BG1_APS
FR_OG_0
61

Берковица

Берковиц
а

Монтан
а

BG1_APS
FR_OG_0
13

р.Скът
при
гр.Бяла
Слатина

BG1_APS
FR_OG_0
13

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_OG_0
13

РЗПРН

Бяла
Слатина

Враца

нови корекции

населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Изработване или
актуализиране на
аварийни
планове за
действие
Популяризиране
и подпомагане
използването на
застрахователни
имуществени
продукти в
застрашените от
наводнения
райони

На различните предприятия и
производства, особено в
частта оперативна защита на
водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Създаване и разпространение
на компенсиращи механизми
за нанесени щети

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Картиране на заливаемите
ивици на реките и очертаване
на границите на прогнозните
три степени на риск от
наводнения, които
предварително са определени
по съответната методика.
Тази първа част от изготвяне
на картите на риска е
необходима на общинските
администрации, за да
съобразят устройствените си
планове и да предприемат
превантивни действия

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

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

на водите при интензивни валежи и
наводнения от урбанизираните територии.
Мярката ще се осъществява в градска среда и
съответните въздействия очаква да бъдат
кратсосрочни, временни, локални с
отрицателен ефект по време на
строителството и с дългорочен положителен
ефект след реализацията му.
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BG1_APS
FR_OG_0
13

BG1_APS
FR_OG_0
13

BG1_APS
FR_OG_0
13

BG1_APS
FR_OG_0
13
BG1_APS
FR_OG_0
13
BG1_APS
FR_OG_0
13

РЗПРН

РЗПРН

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Враца

Враца

Враца

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

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

Бяла
Слатина

Враца

Изграждане на
нови корекции

Бяла
Слатина

Враца

Залесяване на
бреговете и
заливаемите

Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи

Зависи от строителните методи - може да се
унищожи крайречна растителност, замътване
на водата и др.

0/-

+

+

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

От екологична гледна точка при използване
на подходящи растителни видове се очаква
положителен ефект. При други строителни

=

+

+

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Допълнит
елни мерки
РЗПРН

Ограничаване на ерозията на
брега и на заливаемите тераси
на уязвими речни участъци
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BG1_APS
FR_OG_0
13

BG1_APS
FR_OG_0
13

РЗПРН

Бяла
Слатина

BG1_APS
FR_OG_0
13

РЗПРН

BG1_APS

р.Искър

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

тераси с
подходящи
дървесни видове

чрез залесяване с храстовидна
и дървесна растителност и
други строителни методи

методи мярката няма същата степен на
екологосъобразност и поради липса на
информация за съответните методи
въздействието не би могло да бъде прецизно
оценено. Ефектът за населението ще бъде
положителен.

Враца

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Враца

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

В момента се почиства
речното корито и се
удълбочава леглото на реката.
След приключването на
проекта да се извърши
преоценка на проводимостта.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Враца

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

Осигуряване на дву-, три- и
многостранни дейности за
координиране на мерките и
дейностите по защита от
наводнения, обмяната на
информация и т.н. за
достигане на общи
съгласувани действия в
рамките на национални и
трансгранични водни басейни

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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FR_IS_01
1
BG1_APS
FR_IS_01
1

при
гр.Роман
Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_IS_01
1

РЗПРН

Роман

Враца

BG1_APS
FR_IS_01
1

РЗПРН

Роман

Враца

BG1_APS
FR_IS_01
1

BG1_APS
FR_IS_01
1

Роман

Роман

Роман

Роман

Враца

Враца

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

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+
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BG1_APS
FR_IS_03
1

р.Бебреш
при
с.Скравен
а

BG1_APS
FR_IS_03
1

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_IS_03
1

BG1_APS
FR_IS_03
1

BG1_APS
FR_IS_03
1

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Ботевград

Ботевград

Ботевград

София

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

София

Възстановяване
на
компрометирани
диги

София

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0/-

+

0/+

0/+

+

+

0

0

+
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условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск.
BG1_APS
FR_IS_03
1

BG1_APS
FR_IS_03
1

BG1_APS
FR_IS_03
1

BG1_APS
FR_IS_03
1

Допълнит
елни мерки

Скравена

Скравена

Скравена

Ботевград

Ботевград

Ботевград

София

Постоянен
мониторинг на
застрояването в
близост до
заливаемите
зони

Нормативно регламентиране
на дейностите на местните
власти за ограничаване на
строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до
заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки,
извършват се геодезични
заснемания, ежегодни
проверки на място и други
дейности

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

0/-

+

0/+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

София

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

София

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

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
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падналите в градската среда
валежи.

BG1_APS
FR_IS_03
1

BG1_APS
FR_IS_03
1

Скравена

РЗПРН

BG1_APS
FR_IS_03
1

Скравена

BG1_APS
FR_IS_04
1

р.Искър и
притоци в
Софийскот
о поле

BG1_APS
FR_IS_04
1
BG1_APS
FR_IS_04
1

Преустройство
или изграждане
на дренажни
съоръжения

Предимно канавки,
резервоари, шахти и др.

Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения и осигуряване на по-висока
степен на защита. В този смисъл
въздействието от нейното прилагане за
населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения ще има временно
отрицателно въздействие с локален обхват и
краткосрочна продължителност.

София

Осигуряване на
обществена
подготвеност за
реакция при
заплаха от
наводнения

Информацията е необходима
с цел включване на
обществеността и нейното
ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е
необходима и с цел
индивидуално разпознаване
на риска и на възможностите
за действие.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Ботевград

София

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

Създаване и разпространение
на компенсиращи механизми
за нанесени щети

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Столична

Софияград

Надграждане на
диги

Класически метод за защита
на заливаемите низини или
обекти със значително

При строителните дейности се очаква
временно отрицателно локално въздействие
върху околната среда. Ефектът за

0/-

+

+

Ботевград

Ботевград

София

0/-

+

0/+

Необходим
и мерки
Долни
Богров
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икономическо и социално
значение. Необходимо е
правилното хидроложко и
хидравлично оценяване на
течението в зоната на
участъка, което е свързано с
избор на габаритите на
дигите.

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

Долни
Богров

РЗПРН

Столична

Столична

Софияград

Софияград

BG1_APS
FR_IS_04
1

Долни
Богров

Столична

Софияград

BG1_APS

РЗПРН

Столична

София-

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

населението ще бъде положителен.

Осигуряване на
водозадържане при
преминаване на високи води
чрез свързване на речното
корито с влажни зони по
естествен начин или чрез
савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и
езерата в добро състояние

Мярката цели минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения; осигуряване бързо отвеждане на
водите при интензивни валежи и наводнения
от урбанизираните територии;
възстановяване на нормалните условия за
живот; минимизиране броя на засегнатите
обекти от социалната инфраструктура. В този
смисъл въздействието от мярката за
населението и човешкото здраве е изцяло
положително. По отношение на околната
среда, въздействието ще бъде отрицателно
при при самото изграждане на каналите, но
след реализацията им ще има положителен
ефект за поддържане на водния режим.

0

+

+

Прието за необходим
минимум за образование - 1
% от населението на района
на РЗПРН

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Тази мярка е основна при
планирането на управлението
на риска от наводнения.
Необходимо е да се разполага
с карти на заплахата и риска
от наводнения BM_A.1.3.9

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Премахване на препятствията

Мярката е определена с много висок

0/-

+

0/+
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град

FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

Долни
Богров

Столична

Софияград

речни участъци
и дерета за
осигуряване
преминаване на
висока вълна

за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Поддръжката е необходима за
правилното функциониране
на корекциите

Намаляване на скоростта,
задържане на наносите и
водните количества при
преминаване на висока вълна
в пасищата и алувиалните
гори край реките; създаване
на обеми за контролирано
разтоварване на водните
количества чрез
съществуващите на терена
релефни форми

Това включва и
експлоатацията на язовирите

BG1_APS
FR_IS_04
1

Долни
Богров

Столична

Софияград

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

BG1_APS
FR_IS_04

РЗПРН

Столична

Софияград

Създаване/Изгра
ждане или

приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.
Мярката цели минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения; осигуряване бързо отвеждане на
водите при интензивни валежи и наводнения
от урбанизираните територии;
възстановяване на нормалните условия за
живот; минимизиране броя на засегнатите
обекти от социалната инфраструктура. От
тази гледна точка ефектът за населението и
човешкото здраве е изцяло положителен. По
отношение на околната среда трябва да се
има предвид, че мярката създава условия за
внезапно, краткосрочно заливане на
определени територии, които нормално са
защитени от речните води и не са постоянно
заливаеми.
Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0/-

+

0/+

=

+

=

0

0

+
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Поддържане/Опт
имизиране на
системата за
наблюдение и
прогнозиране на
валежите и
речния отток в
целия речен
басейн, вкл.
експлоатацията
на язовирите

1

BG1_APS
FR_IS_04
1

София,
район
Витоша,

BG1_APS
FR_IS_04
1

София,
район
Възраждан
е

BG1_APS
FR_IS_04
1

Долни
Богров

Столична

Столична

Столична

Софияград

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Софияград

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Софияград

Възстановяване
на
компрометирани
диги

в басейна с цел оптимизиране
изпускането на водите от
язовирите за различни цели,
както и осигуряване на подобро управление при високи
води и в периоди на суша

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

Нови
Искър - кв.
Курило

София

София

София

Софияград

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Столична

Софияград

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Столична

Софияград

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Софияград

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

Столична

Столична

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

185

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

BG1_APS
FR_IS_04
1

София

BG1_APS
FR_IS_04
1

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Столична

Столична

Столична

Столична

Софияград

Изграждане на
нови корекции

Софияград

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

Софияград

Постоянен
мониторинг на
застрояването в
близост до
заливаемите
зони

Софияград

Преразглеждане
и допълнение
към
разрешителни
режими и
съответни
разрешителни за
големи
съоръжения,
строежи и
дейности с
опасни вещества
в заливаемите

отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Ограничителна мярка за
защита спрямо
инвестиционни намерения и
строителство с цел да не се
стеснява пътят за
преминаване на високи води разширяване на речния
профил
Нормативно регламентиране
на дейностите на местните
власти за ограничаване на
строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до
заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки,
извършват се геодезични
заснемания, ежегодни
проверки на място и други
дейности
Административно
преразглеждане на вече
издадени разрешителни за
значимите обекти, създаващи
риск за замърсяване на водите
и почвите надолу по реката, и
допълване с изискванията за
ограничаване на
замърсяването и осигуряване
срещу заливане в случай на
наводнения

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

РЗПРН

Столична

Столична

Софияград

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)

Софияград

Възстановяване
на
компрометирани
диги

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

Столична

Софияград

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

BG1_APS

РЗПРН

Столична

София-

Отстранявания

Оценка на риска, както и на
разходите и ползите за
строежи в заливаеми
територии

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.
Отстранявания на

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.

0/+

+

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

При дейности по отстранявания на

=

+

=
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град

FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

РЗПРН

Столична

Столична

Софияград

Софияград

на затлачвания
на речното
корито

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Изграждане на
нови корекции

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

Столична

Софияград

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

BG1_APS
FR_IS_04

РЗПРН

Столична

Софияград

Преустройство
или изграждане

затлачвания на речното
корито

затлачвания по речното корито се очаква
нарушаване на целостта на речното дъно,
замътване, смъртност на речни видове,
прогонване и други отрицателни ефекти. По
отношение на населението и човешкото
здраве въздействията ще бъдат положителни.

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Мярката цели осигуряване бързо отвеждане
на водите при интензивни валежи и
наводнения от урбанизираните територии.
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 или оценка на
съвместимостта с предмета и целите на
защитените зони, когато се засягат такива.

=

+

=

Зависи от строителните методи - може да се
унищожи крайречна растителност, замътване
на водата и др.

0/-

+

+

Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект е минимизиране броя

0/-

+

0/+

Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи
Предимно канавки,
резервоари, шахти и др.
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1

на дренажни
съоръжения

BG1_APS
FR_IS_04
1

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Софияград

Създаване или
възстановяване
чрез оводняване
на влажна зона

Осигуряване на задържане на
водни количества при
преминаване на високи води
чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати
такива за свързване речното
корито със съседни по-ниски
територии.

Софияград

Рекултивация на
участък, засегнат
от добива на
инертни
материали

Запълване с инертни маси,
изравняване и укрепване на
повърхностния слой на
нарушения участък; извършва
се за котловани и друг вид
нарушени терени от законен

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Столична

Столична

Столична

Софияград

на засегнатите и пострадали хора при
наводнения и осигуряване на по-висока
степен на защита. В този смисъл
въздействието от нейното прилагане за
населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения ще има временно
отрицателно въздействие с локален обхват и
краткосрочна продължителност.
Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.
Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект от нея е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения;
осигуряване бързо отвеждане на водите при
интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии; възстановяване
на нормалните условия за живот;
минимизиране броя на засегнатите обекти от
социалната инфраструктура. От екологична
гледна точка въздействието от прилагане на
мярката е както отрицателно (при създаване
на нови зони и изграждане на нови канали),
така и положително (при възстановяване на
влажни зони). Във времеви аспект в
зависимост от дейностите въздействията
варират от краткосрочни до дълготрайни.
Мярката е определена със среден приоритет и
има за цел подобряване на защитата на
значими стопански обекти. При нейното
осъществяване е възможно унищожаване на
местообитание на водни организми, което
обаче е създадено по изкуствен път. В този

0

+

+

=

+

=

0/-

+

0/+
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BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Софияград

Изработване или
актуализиране на
аварийни
планове за
действие

Софияград

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

Столична

Софияград

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

Столична

Софияград

Подготовка на
населението за
действие при
наводнения

Столична

Столична

или незаконен добив на
инертни материали, където те
не могат да служат като
водозадържащи обеми при
високи води.
На различните предприятия и
производства, особено в
частта оперативна защита на
водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения
Речният басейн е в
относително високо пресечен
терен, който следва да бъде
обхванат с метеорологични
радари с висока резолюция и
да бъде оборудван с
автоматични датчици за
регистриране на интензивни
валежи заедно със системи за
моделиране на валеж-отток.
Обхващат специфични
средни или малки водосбори
с висок риск от поява на
подобни наводнения. Рискът
от подобни наводнения се
засилва вследствие на
климатичните промени.
Осигуряване на дву-, три- и
многостранни дейности за
координиране на мерките и
дейностите по защита от
наводнения, обмяната на
информация и т.н. за
достигане на общи
съгласувани действия в
рамките на национални и
трансгранични водни басейни
Разработване и
осъществяване на програми
за превантивна дейност чрез
средствата за масова
комуникация; провеждане на
учебни тренировки за

смисъл въздействията не се определят като
значителни за ключови животински или
растителни видове с висока консервационна
стойност. Реализацията на мярката ще е с
положителен ефект за населението.
Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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отработване на действия за
спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на
неприкосновен запас с вещи и
храни от първа необходимост
за населението
BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

Столична

Софияград

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

Столична

Софияград

BG1_APS
FR_IS_04
1

РЗПРН

Столична

Софияград

BG1_APS
FR_IS_03
3
BG1_APS
FR_IS_03
3

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

Налични големи
индустриални предприятия

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Информацията е необходима
с цел включване на
обществеността и нейното
ангажиране с въпросите на
УРН

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Създаване и разпространение
на компенсиращи механизми
за нанесени щети

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,

0

0

+

р.Искър
при
гр.Своге
Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_IS_03
3

Своге

Своге

София

Издаване на
забрана за
строителството в
зони с риск от
наводнения

BG1_APS

РЗПРН

Своге

София

Образователни

Нормативна забрана за ново
строителство в очертаните
зони с висок риск от
наводнения с което първо осигурява се път за
преминаване и оттичане на
високите води, второ избягва се прекият риск за
хората и тяхната собственост
Обучение на населението с
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дейности и
информация във
връзка със
заплахата и
риска от
наводнения.

FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

РЗПРН

РЗПРН

Своге

Своге

Своге

Своге

цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск. .

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

Допълнително осигуряване
защита на съществуващите
сгради и съоръжения след
предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за
строежите в заливаеми
територии

София

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

София

Изкуствено
оформяне на
речните корита с
цел забавяне на
оттичането

Забавяне на скоростта на
водата и създаване на
повишеното съпротивление
чрез изкуствен релеф на
речното дъно и/или брегове

София

но с общ положителен ефект

Тази мярка може да се предприеме в райони,
където не е целесъобразно или икономически
изгодно да се изгради защита на сградите. Тя
включва реконструкция на сградите, за да се
сведат до минимум нанасяните щети върху
тях по време на наводнение. Въздействията
върху ОС се очаква да бъдат отрицателни
локални, в урбанизирана среда, временни, а
за населението и човешкото здраве дългосрочни положителни.
Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Предвидената мярка е свързана със забавяне
на скоростта на водата и създаване на
повишеното съпротивление чрез изкуствен
релеф на речното дъно и/или брегове.
Поясненията към мярката сочат изграждане
на ВЕЦ-ове по поречието на р. Искър в

0/-

+

0/+

0/-

+

0/+

0

0

0
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района на гр. Совге. Визираните 12 бр. ВЕЦ в
поречието на р. Искър вече са изградени и
действащи. Не се предвижда изграждане на
нови ВЕЦ.

BG1_APS
FR_IS_03
3

Своге

BG1_APS
FR_IS_03
3

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

Своге

Своге

Своге

Своге

Своге

Изграждане на
земно-насипна
дига и
комбинация

Осигуряване на защита от
наводнения. Земно-насипните
диги са най-често
изполваната алтернатива
извън границите на
населените места. В населени
места са малко прилагана
опция поради
необходимостта от
значително пространство за
тяхното изграждане. Друг вид
диги могат да бъдат
изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна
дига и биологично укрепване

София

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Поддръжката е необходима за
правилното функциониране
на корекциите

София

Планиране и
изграждане на
линейни
защитни
съоръжения
/охранителни
канали/

Линейните съоръжения са
комбинация от земнонасипни диги и други
защитни стени с охранителни
канали

София

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.
Мярката цели инимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения. 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

*

*

*

0/-

+

0/+

=

+

=
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BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

Своге

Своге

РЗПРН

Своге

Своге

Своге

Отстранявания
на затлачвания
на речното
корито

Отстранявания на
затлачвания на речното
корито

София

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

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.

София

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

Отстраняване на всички
подприщващи строежи и
съоръжения, намиращи се в
речните корита и
нарушаващи тяхната
проводимост; създаване на
обстановка на нетърпимост
към незаконно изградените
такива обекти.

София

върху околната сред или оценка на
съвместимостта с предмета и целите на
защитените зони, когато се засягат такива.
Трябва да се има предвид, че вследствие на
реализацията на мярката може да се очаква
дългосрочна фрагментация на природни
местообитания и местообитания на видове.
От друга страна ефектът за населението и
човешкото здраве е изцяло положителен.
При дейности по отстранявания на
затлачвания по речното корито се очаква
нарушаване на целостта на речното дъно,
замътване, смъртност на речни видове,
прогонване и други отрицателни ефекти. По
отношение на населението и човешкото
здраве въздействията ще бъдат положителни.

=

+

=

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Прилагането на мярката изисква периодични
обследвания за установяване на точното
местоположение на подприщващите строежи,
съоръжения и материали в речните корита и
нарушаващи тяхната проводимост. По време
на премахването им се очаква временно
отрицателно въздействие върху околната
среда, което ще се компенсира от целевия
ефект, т.е. осигуряване на проводимост на
водното течение. Мярката цели
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения и в този
аспект също ще има положително
въздействие.

0/+

+

+
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BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Своге

Своге

Своге

София

София

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи

София

Подготовка на
населението за
действие при
наводнения

BG1_APS
FR_IS_03
3

РЗПРН

Своге

София

Осигуряване на
обществена
подготвеност за
реакция при
заплаха от
наводнения

BG1_APS

РЗПРН

Своге

София

Обезпечаване на

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,

0

0

+

Разработване и
осъществяване на програми
за превантивна дейност чрез
средствата за масова
комуникация; провеждане на
учебни тренировки за
отработване на действия за
спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на
неприкосновен запас с вещи и
храни от първа необходимост
за населението
Информацията е необходима
с цел включване на
обществеността и нейното
ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е
необходима и с цел
индивидуално разпознаване
на риска и на възможностите
за действие.
Информацията е необходима
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FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3

BG1_APS
FR_IS_03
3
BG1_APS
FR_VT_0
11
BG1_APS
FR_VT_0
11

BG1_APS
FR_VT_0
11

BG1_APS
FR_VT_0
11

Своге

Своге

Своге

Своге

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

с цел включване на
обществеността и нейното
ангажиране с въпросите на
УРН

но с общ положителен ефект

Създаване и разпространение
на компенсиращи механизми
за нанесени щети

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Това са минимални и спешни
възстановителни работи,
които трябва да бъдат
извършени за посрещане на
евентуална следваща висока
вълна

Мярката касае аварийни възстановителни
работи след наводнение. Ефектът се очаква
да бъде положителен.

+

+

+

Плевен

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

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Плевен

Преустройство
или изграждане
на дренажни
съоръжения

Предимно канавки,
резервоари, шахти и др.

Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения и осигуряване на по-висока

0/-

+

0/+

София

София

р.Вит при
гр.Плевен
Необходим
и мерки

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен
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степен на защита. В този смисъл
въздействието от нейното прилагане за
населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения ще има временно
отрицателно въздействие с локален обхват и
краткосрочна продължителност.

BG1_APS
FR_VT_0
11

BG1_APS
FR_VT_0
11

BG1_APS
FR_VT_0
11

Плевен

РЗПРН

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

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

Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск.

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,

0

0

+

0/-

+

0/+

0/-

+

0/+
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промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

BG1_APS
FR_VT_0
11

BG1_APS
FR_VT_0
11

Тръстеник,
Божурица,
Ореховица

Плевен

BG1_APS
FR_VT_0
11

Плевен

BG1_APS
FR_VT_0
11

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_VT_0
11

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Изграждане на
нови корекции

Плевен

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Плевен

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Плевен

Ограничаване
уплътняването
на почвите
(запечатване)
като следствие
на

Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

Нормативно ограничаване на
бъдещо застрояване,
бетониране на площадки,
асфалтиране на пътища и др.,
които по своята същност не
дават възможност на

разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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урбанизацията.

BG1_APS
FR_VT_0
11

BG1_APS
FR_VT_0
11

BG1_APS
FR_VT_0
11

РЗПРН

РЗПРН

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Плевен

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи

Плевен

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

BG1_APS
FR_VT_0
11

РЗПРН

Плевен

Плевен

BG1_APS
FR_VT_0
11

РЗПРН

Плевен

Плевен

Изработване или
актуализиране на
аварийни
планове за
действие
Изграждане на
системи за ранно
предупреждение,
специално
адресирани към
поройни
наводнения,

дъждовните води да попиват
в почвата.
Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Охранителните канали
предпазват населените места
от скатови дъждовни води
стичащи се от съседни
територии като
възпрепятстват тяхното
навлизане в населеното място
или друг обект.
На различните предприятия и
производства, особено в
частта оперативна защита на
водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения
Отнася се за речни басейни в
относително високо
пресечени терени, които
следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с
висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

0

+

+

0

+

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.
Мярката се отнася до водоотвеждащите
охранителни системи в границите на
населените места. В този смисъл
въздействията върху околната среда се
считат за такива в урбанизирани територии и
с невисока значимост. Крайният ефект от
мярката ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.
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дължащи се на
интензивни
валежи с малък
пространствен и
времеви обхват.

BG1_APS
FR_OS_0
11

р.Осъм
при
гр.Летниц
а

BG1_APS
FR_OS_0
11

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_OS_0
11

Летница

Летница

Ловеч

BG1_APS
FR_OS_0
11

Летница

Летница

Ловеч

BG1_APS
FR_OS_0
11

Градище

Летница

Ловеч

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

датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно
със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат
специфични средни или
малки водосбори с висок риск
от поява на подобни
наводнения. Рискът от
подобни наводнения се
засилва вследствие на
климатичните промени.

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане

0/-

+

0/+
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висока вълна

BG1_APS
FR_OS_0
11

BG1_APS
FR_OS_0
21
BG1_APS
FR_OS_0
21

Градище

Летница

Ловеч

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
.

падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Чрез разширяване фронта на
водата при висока вода през
съществуващите на терена
релефни форми, се намалява
скороста, задържат се
наносите и водни количества.

за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

0/-

+

0/+

0

0

+

р.Осъм
при
гр.Ловеч
Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_OS_0
21

Ловеч

Ловеч

BG1_APS
FR_OS_0

Ловеч

Ловеч

Ловеч

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Ловеч

Оценка за
отвеждането и

Извършване на
преразглеждане и анализ на

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект
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дренирането на
дъждовните води
и в частност на
канализационнит
е мрежи на
населено място

21

BG1_APS
FR_OS_0
21

Ловеч

BG1_APS
FR_OS_0
21

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_OS_0
21

BG1_APS
FR_OS_0
21

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Преустройство
или изграждане
на дренажни
съоръжения

Ловеч

Ограничаване
уплътняването
на почвите
(запечатване)
като следствие
на
урбанизацията.

Ловеч

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.

Минимизира броя на
засегнатите и пострадали
хора при наводнения

Нормативно ограничаване на
бъдещо застрояване,
бетониране на площадки,
асфалтиране на пътища и др.,
които по своята същност не
дават възможност на
дъждовните води да попиват
в почвата.
Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.

Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения и осигуряване на по-висока
степен на защита. В този смисъл
въздействието от нейното прилагане за
населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения ще има временно
отрицателно въздействие с локален обхват и
краткосрочна продължителност.

0/-

+

0/+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен

0

+

+
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Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

BG1_APS
FR_OS_0
21

BG1_APS
FR_OS_0
21

BG1_APS
FR_OS_0
31
BG1_APS
FR_OS_0
31
BG1_APS
FR_OS_0
31

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Ловеч

аспект.

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

Ловеч

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

Отнася се за речни басейни в
относително високо
пресечени терени, които
следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с
висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични
датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно
със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат
специфични средни или
малки водосбори с висок риск
от поява на подобни
наводнения. Рискът от
подобни наводнения се
засилва вследствие на
климатичните промени

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Ловеч

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е

0/-

+

0/+

Ловеч

0

+

+

р.Осъм
при
гр.Троян
Необходим
и мерки

Троян

Троян

203

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

BG1_APS
FR_OS_0
31

BG1_APS
FR_OS_0
31

BG1_APS
FR_OS_0
31

Троян

Троян

Троян

Троян

Троян

Троян

положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

0/-

+

0/+

0

0

+

Ловеч

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

Ловеч

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

Допълнително осигуряване
защита на съществуващите
сгради и съоръжения след
предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за
строежите в заливаеми
територии

Тази мярка може да се предприеме в райони,
където не е целесъобразно или икономически
изгодно да се изгради защита на сградите. Тя
включва реконструкция на сградите, за да се
сведат до минимум нанасяните щети върху
тях по време на наводнение. Въздействията
върху ОС се очаква да бъдат отрицателни
локални, в урбанизирана среда, временни, а
за населението и човешкото здраве дългосрочни положителни.

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

Обучение на населението с
цел индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

Ловеч
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всички лица за които
съществува риск.
BG1_APS
FR_OS_0
31

BG1_APS
FR_OS_0
31

BG1_APS
FR_OS_0
31

Допълнит
елни мерки

Троян

Троян

Троян

Троян

Ловеч

Ловеч

Защитено от
наводнения
проектиране и
изграждане на
сгради

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

BG1_APS
FR_OS_0
31

Троян

Троян

Ловеч

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

BG1_APS
FR_OS_0

Троян

Троян

Ловеч

Рехабилитация
на

Прилагане на уплътняване на
основата, ползване на
водоустойчиви материали,
по-високи нива на
помещенията в приземните
етажи, ограничения за
складиране на лесно
запалими вещества,
замърсяващи химикали и
пестициди.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

0/-

+

0/+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в

0

+

+

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци
Подмяна на отделни
"критични" участъци от
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съществуващи
канализационни
мрежи

31

BG1_APS
FR_OS_0
31

Троян

Троян

Ловеч

BG1_APS
FR_OS_0
31

Троян

Троян

Ловеч

BG1_APS
FR_OS_0
31

Троян

Троян

Ловеч

BG1_APS
FR_OS_0
31

Троян

Троян

Ловеч

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

канализационната мрежа

Отстраняване на всички
подприщващи строежи и
съоръжения, намиращи се в
речните корита и
нарушаващи тяхната
проводимост; създаване на
обстановка на нетърпимост
към незаконно изградените
такива обекти.

населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.
Прилагането на мярката изисква периодични
обследвания за установяване на точното
местоположение на подприщващите строежи,
съоръжения и материали в речните корита и
нарушаващи тяхната проводимост. По време
на премахването им се очаква временно
отрицателно въздействие върху околната
среда, което ще се компенсира от целевия
ефект, т.е. осигуряване на проводимост на
водното течение. Мярката цели
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения и в този
аспект също ще има положително
въздействие.

0/+

+

+

На различните предприятия и
производства, особено в
частта оперативна защита на
водностопанските системи и
хидротехнически съоръжения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Създаване и разпространение
на компенсиращи механизми
за нанесени щети

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Отнася се за речни басейни в
относително високо
пресечени терени, които
следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с
висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични
датчици за регистриране на

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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интензивни
валежи с малък
пространствен и
времеви обхват.

BG1_APS
FR_OS_0
12
BG1_APS
FR_OS_0
12

BG1_APS
FR_OS_0
12

интензивни валежи заедно
със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат
специфични средни или
малки водосбори с висок риск
от поява на подобни
наводнения. Рискът от
подобни наводнения се
засилва вследствие на
климатичните промени.

р.Ломя
при
с.Бутово
Необходим
и мерки

Бутово

Павликен
и

Велико
Търнов
о

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

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

BG1_APS
FR_OS_0
12

Бутово

Павликен
и

Велико
Търнов
о

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

BG1_APS
FR_OS_0
12

Бутово

Павликен
и

Велико
Търнов
о

Определяне и
обозначаване на
картите на зони,

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
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застрашени от
наводнение при
различни
сценарии на
висока вълна
BG1_APS
FR_YN_0
11

р.Янтра
между
градовете
Полски
Тръмбеш
и Бяла

BG1_APS
FR_YN_0
11

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_YN_0
11

между
Бяла и
Полски
Тръмбеш(о
т Раданово
до
Стърмен,
Полски
Тръмбеш и
Климентов
о - около
42,8 км)

BG1_APS
FR_YN_0
11

BG1_APS
FR_YN_0
11

Бяла

Бяла

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Русе;
Велико
Търнов
о

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

Бяла

Русе

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Бяла

Русе

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.
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0/+

0/+
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тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

BG1_APS
FR_YN_0
11

BG1_APS
FR_YN_0
11

BG1_APS
FR_YN_0
11

Полски
Тръмбеш

Полски
Тръмбеш

Полски
Тръмбеш

Полски
Тръмбеш

Велико
Търнов
о

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

Полски
Тръмбеш

Велико
Търнов
о

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Полски
Тръмбеш

Велико
Търнов
о

Изграждане на
земно-насипна
дига и
комбинация

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Осигуряване на защита от
наводнения. Земно-насипните
диги са най-често
изполваната алтернатива
извън границите на
населените места. В населени
места са малко прилагана
опция поради
необходимостта от
значително пространство за
тяхното изграждане. Друг вид
диги могат да бъдат
изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
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+
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Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.
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Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.
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дига и биологично укрепване
BG1_APS
FR_YN_0
11

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_YN_0
11

между
Бяла и
Полски
Тръмбеш(о
т Раданово
до
Стърмен,
Полски
Тръмбеш и
Климентов
о - около
42,8 км)

BG1_APS
FR_YN_0
11

между
Бяла и
Полски
Тръмбеш(о
т Раданово
до
Стърмен,
Полски
Тръмбеш и
Климентов
о - около
42,8 км)

BG1_APS
FR_YN_0
11

между
Бяла и
Полски
Тръмбеш(о
т Раданово
до
Стърмен,
Полски
Тръмбеш и
Климентов
о - около

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Русе;
Велико
Търнов
о

Русе;
Велико
Търнов
о

Русе;
Велико
Търнов
о

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Почистване и
стопанисване на
речните легла в
границите на
урбанизирана
територия

Осъществянане на дейности
по ликвидиране на
натрупвания, създаващи
препятствия за свободно
преминаване на водите, черз
почистване на участъци от
речните корита от дървета и
храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни
отпадъци и др.

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

Намаляване на скоростта,
задържане на наносите и
водните количества при
преминаване на висока вълна
в пасищата и алувиалните
гори край реките; създаване
на обеми за контролирано
разтоварване на водните
количества чрез
съществуващите на терена
релефни форми

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.
Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект е осигуряване на
бързо отвеждане на водите, което от своя
страна се прави с цел минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения. В този смисъл въздействието от
нейното прилагане за населението и
човешкото здране е положително. По
отношение на околната среда трябва да се
има предвид, че при самото почистване на
речните участъци може да се унищожи
крайбрежна растителност, очаква се
размътване на водата и обезпокояване на
видове. Въздействието не се очаква да бъде
значително, тъй като мярката ще се
реализира в урбанизирана територия
Мярката цели минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения; осигуряване бързо отвеждане на
водите при интензивни валежи и наводнения
от урбанизираните територии;
възстановяване на нормалните условия за
живот; минимизиране броя на засегнатите
обекти от социалната инфраструктура. От
тази гледна точка ефектът за населението и
човешкото здраве е изцяло положителен. По
отношение на околната среда трябва да се
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42,8 км)

BG1_APS
FR_YN_0
11

BG1_APS
FR_YN_0
21
BG1_APS
FR_YN_0
21

между
Бяла и
Полски
Тръмбеш(о
т Раданово
до
Стърмен,
Полски
Тръмбеш и
Климентов
о - около
42,8 км)

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Русе;
Велико
Търнов
о

Изграждане на
нови корекции

Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

има предвид, че мярката създава условия за
внезапно, краткосрочно заливане на
определени територии, които нормално са
защитени от речните води и не са постоянно
заливаеми.
Мярката цели осигуряване на по-висока
степен на защита и се отнася преди всичко за
населени места. 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 или
оценка на съвместимостта с предмета и
целите на защитените зони, когато се засягат
такива.

=

+

=

=

+

=

0/-

+
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р.Росица
при
с.Ресен
Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_YN_0
21

между
Дичин и
Лесичери

Велико
Търново;
Павликен
и

Велико
Търнов
о

Създаване или
възстановяване
чрез оводняване
на влажна зона

Осигуряване на задържане на
водни количества при
преминаване на високи води
чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати
такива за свързване речното
корито със съседни по-ниски
територии.

BG1_APS
FR_YN_0

между
Дичин и

Велико
Търново;

Велико
Търнов

Почистване на
речни участъци

Премахване на препятствията
за свободното преминаване

Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект от нея е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения;
осигуряване бързо отвеждане на водите при
интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии; възстановяване
на нормалните условия за живот;
минимизиране броя на засегнатите обекти от
социалната инфраструктура. От екологична
гледна точка въздействието от прилагане на
мярката е както отрицателно (при създаване
на нови зони и изграждане на нови канали),
така и положително (при възстановяване на
влажни зони). Във времеви аспект в
зависимост от дейностите въздействията
варират от краткосрочни до дълготрайни.
Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
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21

Поликраищ
е, Ресен,
Водолей около 40,5
км

BG1_APS
FR_YN_0
21

При Емен
до
вливането
йв
р.Росица, в
участъка
на р.Бохот,
р.Росица от
Хотница до
вливането в
р.Росица.

BG1_APS
FR_YN_0
21

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_YN_0
21

BG1_APS

от Дичин
до
Поликраищ
е

Ресен

Горна
Оряховиц
а

Велико
Търново

о

Велико
Търнов
о

и дерета за
осигуряване
преминаване на
висока вълна

на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

Велико
Търново;
Горна
Оряховиц
а

Велико
Търнов
о

Изграждане на
земно-насипна
дига и
комбинация

Осигуряване на защита от
наводнения. Земно-насипните
диги са най-често
изполваната алтернатива
извън границите на
населените места. В населени
места са малко прилагана
опция поради
необходимостта от
значително пространство за
тяхното изграждане. Друг вид
диги могат да бъдат
изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна
дига и биологично укрепване

Велико

Велико

Изготвяне на

Защита при налични големи

минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.

Мярката цели подобряване на защитата на
значими стопански обекти. Към момента не
са известни точните места на реализация на
мярката. Специфичните въздействия зависят
от конкретните условия на средата и към
момента не могат да се определят прецизно,
но като цяло се очаква отрицателно
въздействие върху ОС по време на
строителството и положителен ефект за
населението след изграждането. Тъй като
РЗПРН попада частично в защитени зони,
при евентуалното им засягане от 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.
Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
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Търново

FR_YN_0
21

BG1_APS
FR_YN_0
22

Голямата
река при
р.Стражиц
а

BG1_APS
FR_YN_0
22

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_YN_0
22

Стражица
и близките
села

Стражица

Търнов
о

Велико
Търнов
о

BG1_APS
FR_YN_0
22

Стражица
и Горски
Сеновец

Стражица

Велико
Търнов
о

BG1_APS
FR_YN_0

Стражица,
Благоево и

Стражица

Велико
Търнов

специални
планове при
прилагане на
директива
"Севезо"

индустриални предприятия и
други големи потенциални
източници на замърсяване
при наводнения

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Изграждане на
земно-насипна
дига и
комбинация

Осигуряване на защита от
наводнения. Земно-насипните
диги са най-често
изполваната алтернатива
извън границите на
населените места. В населени
места са малко прилагана
опция поради
необходимостта от
значително пространство за
тяхното изграждане. Друг вид
диги могат да бъдат
изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна
дига и биологично укрепване

Почистване на
речни участъци

Премахване на препятствията
за свободното преминаване

но с общ положителен ефект

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Мярката цели подобряване на защитата на
значими стопански обекти. Към момента не
са известни точните места на реализация на
мярката. Специфичните въздействия зависят
от конкретните условия на средата и към
момента не могат да се определят прецизно,
но като цяло се очаква отрицателно
въздействие върху ОС по време на
строителството и положителен ефект за
населението след изграждането. Тъй като
РЗПРН попада частично в защитени зони,
при евентуалното им засягане от 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.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните

0/-

+

0/+

=

+

=
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22

Кесарево

BG1_APS
FR_YN_0
22

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_YN_0
22

BG1_APS
FR_YN_0
22

BG1_APS
FR_YN_0
22

Стражица
и близките
села

Стражица

Стражица

о

Стражица

Велико
Търнов
о

и дерета за
осигуряване
преминаване на
висока вълна

на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

Осъществянане на дейности
по ликвидиране на
натрупвания, създаващи
препятствия за свободно
преминаване на водите, черз
почистване на участъци от
речните корита от дървета и
храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни
отпадъци и др.

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не

Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.
Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект е осигуряване на
бързо отвеждане на водите, което от своя
страна се прави с цел минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения. В този смисъл въздействието от
нейното прилагане за населението и
човешкото здране е положително. По
отношение на околната среда трябва да се
има предвид, че при самото почистване на
речните участъци може да се унищожи
крайбрежна растителност, очаква се
размътване на водата и обезпокояване на
видове. Въздействието не се очаква да бъде
значително, тъй като мярката ще се
реализира в урбанизирана територия
Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с

Стражица

Велико
Търнов
о

Почистване и
стопанисване на
речните легла в
границите на
урбанизирана
територия

Стражица

Велико
Търнов
о

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

0/+

+

+

0/-

+

+

0

+

+
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обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

BG1_APS
FR_YN_0
22

Стражица
и близките
села

BG1_APS
FR_YN_0
22

Стражица

BG1_APS
FR_YN_0
23

р.Янтра
между
градовете
Велико
Търново и
Горна
Оряховица

BG1_APS
FR_YN_0
23

Необходим
и мерки

Стражица

Велико
Търнов
о

Стражица

Велико
Търнов
о

BG1_APS
FR_YN_0
23

между
Велико
Търново и
Горна
Оряховица

Велико
Търново;
Горна
Оряховиц
а

Велико
Търнов
о

BG1_APS

между

Велико

Велико

Провеждане на
обучителна и
информационна
кампания по
проблемите
свързани с
наводненията
Изготвяне на
специални
планове при
прилагане на
директива
"Севезо"

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

локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

Специално организирани
събития за получаване на
знания, информация и
развитие на умения в случай
на наводнение

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Защита при налични големи
индустриални предприятия и
други големи потенциални
източници на замърсяване
при наводнения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката е определена с много висок

0/-

+

0/+

Премахване на препятствията
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FR_YN_0
23

Велико
Търново и
Горна
Оряховица

Търново;
Горна
Оряховиц
а

Търнов
о

речни участъци
и дерета за
осигуряване
преминаване на
висока вълна

BG1_APS
FR_YN_0
23

Велико
Търново и
Горна
Оряховица

Велико
Търново;
Горна
Оряховиц
а

Велико
Търнов
о

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

BG1_APS
FR_YN_0
23

Велико
Търново и
Горна
Оряховица

Велико
Търново;
Горна
Оряховиц
а

Велико
Търнов
о

Подготовка на
населението за
действие при
наводнения

Велико
Търново и
Горна
Оряховица

Велико
Търново;
Горна
Оряховиц
а

BG1_APS
FR_YN_0
23

Велико
Търнов
о

Изграждане на
нови корекции

за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.
Разработване и
осъществяване на програми
за превантивна дейност чрез
средствата за масова
комуникация; провеждане на
учебни тренировки за
отработване на действия за
спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на
неприкосновен запас с вещи и
храни от първа необходимост
за населението
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката цели осигуряване на по-висока
степен на защита и се отнася преди всичко за
населени места. 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

=

+

=
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компетентни органи по законоустановените
процедури, вкл. процедура за оценка на
въздействието върху околната среда или
оценка на съвместимостта с предмета и
целите на защитените зони, когато се засягат
такива.

BG1_APS
FR_YN_0
23

Велико
Търново

BG1_APS
FR_YN_0
23

Велико
Търново

BG1_APS
FR_YN_0
23

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_YN_0
23

Долна
Оряховица

Велико
Търново

Велико
Търново

Горна
Оряховиц
а

Велико
Търнов
о

Велико
Търнов
о

Велико
Търнов
о

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

Почистване и
стопанисване на
речните легла в
границите на
урбанизирана
територия

Създаване или
възстановяване
чрез оводняване
на влажна зона

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Осъществянане на дейности
по ликвидиране на
натрупвания, създаващи
препятствия за свободно
преминаване на водите, черз
почистване на участъци от
речните корита от дървета и
храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни
отпадъци и др.

Осигуряване на задържане на
водни количества при
преминаване на високи води
чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати
такива за свързване речното
корито със съседни по-ниски
територии.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е определена с нисък приоритет,
като очакваният ефект от нея е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения;
осигуряване бързо отвеждане на водите при
интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии; възстановяване
на нормалните условия за живот;
минимизиране броя на засегнатите обекти от
социалната инфраструктура. От екологична
гледна точка въздействието от прилагане на
мярката е както отрицателно (при създаване
на нови зони и изграждане на нови канали),
така и положително (при възстановяване на
влажни зони). Във времеви аспект в

=

+

=
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BG1_APS
FR_YN_0
23

BG1_APS
FR_YN_0
23

Велико
Търново и
Горна
Оряховица

В.
Търново,
Килифарев
о, Дебелец
и Горна
Оряховица

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търнов
о

Велико
Търнов
о

BG1_APS
FR_YN_0
23

В.
Търново,
Килифарев
о, Дебелец
и Горна
Оряховица

Велико
Търново

Велико
Търнов
о

BG1_APS
FR_YN_0
23

Велико
Търново и
Горна
Оряховица

Велико
Търново

Велико
Търнов
о

Почистване и
стопанисване на
речните легла в
границите на
урбанизирана
територия

Осъществянане на дейности
по ликвидиране на
натрупвания, създаващи
препятствия за свободно
преминаване на водите, черз
почистване на участъци от
речните корита от дървета и
храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни
отпадъци и др.

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи
Изготвяне на
специални
планове при
прилагане на

зависимост от дейностите въздействията
варират от краткосрочни до дълготрайни.
Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект е осигуряване на
бързо отвеждане на водите, което от своя
страна се прави с цел минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения. В този смисъл въздействието от
нейното прилагане за населението и
човешкото здране е положително. По
отношение на околната среда трябва да се
има предвид, че при самото почистване на
речните участъци може да се унищожи
крайбрежна растителност, очаква се
размътване на водата и обезпокояване на
видове. Въздействието не се очаква да бъде
значително, тъй като мярката ще се
реализира в урбанизирана територия

0/-

+

+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Защита при налични големи
индустриални предприятия и
други големи потенциални
източници на замърсяване

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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директива
"Севезо"
BG1_APS
FR_YN_1
01

р.Дряновс
ка между
градовете
Плачковц
и и Трявна

BG1_APS
FR_YN_1
01

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_YN_1
01

р.
Дряновска
между
Плачковци
и Трявна

BG1_APS
FR_YN_1
01

р.
Дряновска
между
Плачковци
и Трявна

BG1_APS
FR_YN_1
01

р.
Дряновска
между
Плачковци

Трявна

Трявна

Трявна

при наводнения

Почистване и
стопанисване на
речните легла в
границите на
урбанизирана
територия

Осъществянане на дейности
по ликвидиране на
натрупвания, създаващи
препятствия за свободно
преминаване на водите, черз
почистване на участъци от
речните корита от дървета и
храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни
отпадъци и др.

Мярката е определена с висок приоритет,
като очакваният ефект е осигуряване на
бързо отвеждане на водите, което от своя
страна се прави с цел минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора при
наводнения. В този смисъл въздействието от
нейното прилагане за населението и
човешкото здране е положително. По
отношение на околната среда трябва да се
има предвид, че при самото почистване на
речните участъци може да се унищожи
крайбрежна растителност, очаква се
размътване на водата и обезпокояване на
видове. Въздействието не се очаква да бъде
значително, тъй като мярката ще се
реализира в урбанизирана територия

0/-

+

+

Габрово

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

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Габрово

Преустройство
или изграждане
на дренажни
съоръжения

Предимно канавки,
резервоари, шахти и др.

Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения и осигуряване на по-висока

0/-

+

0/+

Габрово
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и Трявна

BG1_APS
FR_YN_1
01

BG1_APS
FR_YN_1
01

BG1_APS
FR_YN_1
01
BG1_APS
FR_YN_1
01
BG1_APS

р.
Дряновска
между
Плачковци
и Трявна

Плачковци
и Трявна

Трявна

Трявна

Трявна

Габрово

Габрово

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

Подготовка на
населението за
действие при
наводнения

Трявна

Габрово

Изграждане на
нови корекции

Трявна

Габрово

Поддържане на

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Разработване и
осъществяване на програми
за превантивна дейност чрез
средствата за масова
комуникация; провеждане на
учебни тренировки за
отработване на действия за
спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на
неприкосновен запас с вещи и
храни от първа необходимост
за населението
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

степен на защита. В този смисъл
въздействието от нейното прилагане за
населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения ще има временно
отрицателно въздействие с локален обхват и
краткосрочна продължителност.
Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката се отнася до поддръжка на

0

+

+

Допълнит
елни мерки
Плачковци

Техническата поддръжка на
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FR_YN_1
01

BG1_APS
FR_YN_1
01

BG1_APS
FR_YN_1
01

BG1_APS
FR_YN_0
31
BG1_APS
FR_YN_0
31
BG1_APS
FR_YN_0
31

и Трявна

Плачковци
и Трявна

Трявна

съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Трявна

Трявна

Габрово

Габрово

съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Изграждане на
нови корекции

Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.
Мярката цели осигуряване на по-висока
степен на защита и се отнася преди всичко за
населени места. 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 или
оценка на съвместимостта с предмета и
целите на защитените зони, когато се засягат
такива.

0

+

+

=

+

=

0

0

+

р.Янтра
при
гр.Габрово
Необходим
и мерки
Габрово

Габрово

Габрово

Проучване с цел
идентифициране
на източниците
на наводнения и

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект
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най-добрата
комбинация от
мерки, вземайки
предвид
въздействието
надолу по
течението на
реката

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

Габрово

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

BG1_APS
FR_YN_0
31

при
етнографск
и комплекс
"Етъра"

Габрово

BG1_APS

Габрово

Габрово

Габрово

Габрово

Габрово

Габрово

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
Изграждане на

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск. .
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

0/-

+

0/+

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

0/-

+

0/+

*

*

*

Мярката цели осигуряване на по-висока
степен на защита и се отнася преди всичко за
населени места. Ще се реализира в градска
среда и въздействията се очаква да бъдат
локални отрицателни за ОС и дългосрочни
положителни за населението.
Мярката е стартирала и за нейното

222

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

FR_YN_0
31

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

BG1_APS
FR_YN_0
31

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

Габрово

Габрово

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

Габрово

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

Габрово

Габрово

нови корекции

Габрово

Изграждане на
нови корекции

Габрово

Габрово

Габрово

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Изграждане на
нови
канализационни

населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци
Канализационните системи,
все още не са изградени във
всички градове, а там където

изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

0/-

+

0/+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Мярката е предвидена да се реализира в
урбанизирана среда и целта й е намаляване
броя на пострадалите хора, възстановяване на

0

+

0/+
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мрежи с
необходимия
капацитет

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

BG1_APS
FR_YN_0
31

Габрово

BG1_APS
FR_YN_0
41

р.Росица
при
гр.Севлиев
о

BG1_APS
FR_YN_0
41

Необходим
и мерки

BG1_APS
FR_YN_0
41

Севлиево

Габрово

Габрово

Севлиево

Габрово

Габрово

Габрово

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"

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

съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в
преобладаващия брой на
селата няма канализационна
система;
Обхващане на всички
неканализирани райони от
населените места и
включването им към
канализационната мрежа

нормалните условия за живот. При
реализацията й не се очакват значителни
въздействия по отношение на околната среда,
тъй като ще са временни, локални и
обратими. Ефектът за населението ще бъде
изцяло положителен.

Извършване на регулярни
инспекции на всички сгради,
подложени на риск и
формулиране на предписания
за тяхното премахване,
укрепване или подсигуряване
по друг начин срещу заливане
и/или срутване в случай на
наводнения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Защита при налични големи
индустриални предприятия и
други големи потенциални
източници на замърсяване
при наводнения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е

0/-

+

0/+
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битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

BG1_APS
FR_YN_0
41

Севлиево

BG1_APS
FR_YN_0
41

около
Севлиево

BG1_APS
FR_YN_0
41

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_YN_0
41

Севлиево

Севлиево

Севлиево

Севлиево

Габрово

Габрово

Габрово

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

Надграждане на
диги

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на
възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск. .
Класически метод за защита
на заливаемите низини или
обекти със значително
икономическо и социално
значение. Необходимо е
правилното хидроложко и
хидравлично оценяване на
течението в зоната на
участъка, което е свързано с
избор на габаритите на
дигите.

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната

положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

При строителните дейности се очаква
временно отрицателно локално въздействие
върху околната среда. Ефектът за
населението ще бъде положителен.

0/-

+

+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя

0

+

+
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BG1_APS
FR_YN_0
41

BG1_APS
FR_YN_0
41

Севлиево

Севлиево

BG1_APS
FR_YN_0
41

Севлиево

BG1_APS
FR_YN_0
61
BG1_APS
FR_YN_0

р.Еленска
при
гр.Елена
Необходим
и мерки

Севлиево

Севлиево

Севлиево

Габрово

Габрово

Габрово

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"

обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци
Канализационните системи,
все още не са изградени във
всички градове, а там където
съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в
преобладаващия брой на
селата няма канализационна
система;
Обхващане на всички
неканализирани райони от
населените места и
включването им към
канализационната мрежа

страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

Мярката е предвидена да се реализира в
урбанизирана среда и целта й е намаляване
броя на пострадалите хора, възстановяване на
нормалните условия за живот. При
реализацията й не се очакват значителни
въздействия по отношение на околната среда,
тъй като ще са временни, локални и
обратими. Ефектът за населението ще бъде
изцяло положителен.

0

+

0/+

Извършване на регулярни
инспекции на всички сгради,
подложени на риск и
формулиране на предписания
за тяхното премахване,
укрепване или подсигуряване
по друг начин срещу заливане
и/или срутване в случай на
наводнения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

Защита при налични големи
индустриални предприятия и
други големи потенциални
източници на замърсяване
при наводнения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+
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61

BG1_APS
FR_YN_0
61

BG1_APS
FR_YN_0
61

Елена

Елена

Елена

Елена

Велико
Търнов
о

Велико
Търнов
о

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

Извършване на
преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и
т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за
събиране и използване на
дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за
проектиране с цел
осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на
падналите в градската среда
валежи.

Преустройство
или изграждане
на дренажни
съоръжения

Предимно канавки,
резервоари, шахти и др.

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Обучение на населението с
цели индивидуалното
разпознаване (планиране и
подготовка) на

BG1_APS
FR_YN_0
61

Елена

Елена

Велико
Търнов
о

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

BG1_APS
FR_YN_0
61

Елена

Елена

Велико
Търнов
о

Образователни
дейности и
информация във
връзка със

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

Мярката е определена със среден приоритет,
като очакваният ефект е минимизиране броя
на засегнатите и пострадали хора при
наводнения и осигуряване на по-висока
степен на защита. В този смисъл
въздействието от нейното прилагане за
населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото преустройство или изграждане на
дренажни съоръжения ще има временно
отрицателно въздействие с локален обхват и
краткосрочна продължителност.
Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

0/-

+

0/+

0/-

+

0/+

0

0

+
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заплахата и
риска от
наводнения.

BG1_APS
FR_YN_0
61

Елена

BG1_APS
FR_YN_0
61

Елена

BG1_APS
FR_YN_0
61

Допълнит
елни мерки

Елена

Велико
Търнов
о

Елена

Велико
Търнов
о

Изграждане на
нови корекции

Изграждане на
нови корекции

възможностите за действие за
защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й
важни параметри като типа на
наводненията, вероятността,
интензивността и
разпространение на
въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде
предадено убедително на
всички лица за които
съществува риск. .
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

BG1_APS
FR_YN_0
61

Елена

Елена

Велико
Търнов
о

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

BG1_APS
FR_YN_0

Елена

Елена

Велико
Търнов

Поддържане на
съществуващите

Техническата поддръжка на
съществуващите

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

0/-

+

0/+

0

+

+

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.
Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
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о

61

BG1_APS
FR_YN_0
61

BG1_APS
FR_RL_0
11
BG1_APS
FR_RL_0
11

BG1_APS
FR_RL_0
11

BG1_APS
FR_RL_0
11

Елена

Елена

Велико
Търнов
о

канализационни
мрежи в добро
състояние

Провеждане на
обучителна и
информационна
кампания по
проблемите
свързани с
наводненията

канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци
Специално организирани
събития за получаване на
знания, информация и
развитие на умения в случай
на наводнение

населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

0

0

+

0/-

+

0/+

0/+

+

+

р.Поповск
и Лом при
гр.Попово
Необходим
и мерки

Попово

Попово

Попово

Попово

Търгов
ище

Търгов
ище

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
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BG1_APS
FR_RL_0
11

BG1_APS
FR_RL_0
11

BG1_APS
FR_RL_0
11

BG1_APS
FR_RL_0
11
BG1_APS
FR_RL_0
12
BG1_APS

пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната
среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

0/-

+

0/+

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Допълнит
елни мерки

Попово

Попово

Попово

Попово

Търгов
ище

Търгов
ище

Изготвяне на
Защита при налични големи
специални
индустриални предприятия и
планове при
Търгов
Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
Попово
Попово
0
0
+
други големи потенциални
прилагане на
ище
но с общ положителен ефект
източници на замърсяване
директива
при наводнения
"Севезо"
р.Долапдере при гр.Цар Калоян, река Бели Лом при с.Писанец и с.Нисово, река Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и река Русенски Лом при
с.Иваново до землището на с.Божичен.
Необходим
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FR_RL_0
12

BG1_APS
FR_RL_0
12

и мерки

Цар
Калоян

BG1_APS
FR_RL_0
12

Цар
Калоян

BG1_APS
FR_RL_0
12

Допълнит
елни мерки

Цар
Калоян

Цар
Калоян

Разград

Разград

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

BG1_APS
FR_RL_0
12

Цар
Калоян

Цар
Калоян

Разград

Поддържане на
съществуващите
канализационни
мрежи в добро
състояние

BG1_APS
FR_RL_0

Цар
Калоян

Цар
Калоян

Разград

Изграждане на
нови корекции

Техническата поддръжка на
съществуващите
канализационни системи, в
редица случаи, е
незадоволителна и не
обезпечава отвеждане на
водите с проектната
обезпеченост.
Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата
канализационна мрежа в т.ч.и
дъждовните оттоци
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.

0/-

+

0/+

0/+

+

+

Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

0

+

+

Мярката цели осигуряване на по-висока
степен на защита и се отнася преди всичко за

=

+

=
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приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

12

BG1_APS
FR_RL_0
12

Цар
Калоян

BG1_APS
FR_RL_0
14

р.Русенски
Лом от
с.Божичен
до устие

BG1_APS
FR_RL_0
14

Необходим
и мерки

Цар
Калоян

BG1_APS
FR_RL_0
14

от
Божичен до
устието на
р. Дунав

Иваново,
Русе

BG1_APS
FR_RL_0
14

Между
Басарбово
и Красен до
устието

Иваново,
Русе

Рехабилитация
на
съществуващи
канализационни
мрежи

Подмяна на отделни
"критични" участъци от
канализационната мрежа

Русе

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Русе

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,

Разград

населени места. 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 или
оценка на съвместимостта с предмета и
целите на защитените зони, когато се засягат
такива.
Мярката се отнася до поддръжка на
съществуващите канализационни системи в
населените места. В този смисъл
въздействията се свеждат до рутинни
дейности в урбанизирани територии с
локален и временен обхват. Ефектът от
изпълнението на тези дейности от своя
страна ще бъде положителен в дългосрочен
аспект.

Мярката е определена с много висок
приоритет, като очакваният ефект е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения. В този
смисъл въздействието от нейното прилагане
за населението и човешкото здране е
положително. По отношение на околната
среда трябва да се има предвид, че при
самото почистване на речните участъци може
да се унищожи крайбрежна растителност,
очаква се размътване на водата, смъртност и
обезпокояване на видове.
Въздействието върху околната среда ще е
краткотрайно отрицателно (само по време на
възстановителните дейности), локално (при
дигите) и дългосрочно положително (от

0

+

+

0/-

+

0/+

0/+

+

+
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BG1_APS
FR_RL_0
14

Червен

BG1_APS
FR_RL_0
14

Червен

BG1_APS
FR_RL_0
14

Допълнит
елни мерки

BG1_APS
FR_RL_0
14

от
Божичен до
устието на
р. Дунав

Иваново

Иваново

Иваново,
Русе

Русе

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

нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда вследствие
нарушаване целостта на дигите). Също
дългосрочно положително въздействие се
очаква и спрямо населението и човешкото
здраве, тъй като целевият ефект от мярката е
минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

0

0

+

*

*

*

*

*

*

Русе

Изграждане на
нови корекции

Русе

Изготвяне на
специални
планове при
прилагане на
директива
"Севезо"

Защита при налични големи
индустриални предприятия и
други големи потенциални
източници на замърсяване
при наводнения

Неструктурна мярка - без пряко въздействие,
но с общ положителен ефект

Терасиране,
реконструкция
на
отводнителните
канали
Изграждане на
нови
канализационни

Терасирането на скатовете е
марка за задържане на
повърхностните води. Тя
може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите
Канализационните системи,
все още не са изградени във
всички градове, а там където

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката

Мерки за защита от наводнения извън РЗПРН
Поречие
Дунав
Поречие
Дунав

Главиница

Главиниц
а

Поречие
Дунав

Главиница

Главиниц
а

Силист
ра
Силист
ра
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мрежи с
необходимия
капацитет

Поречие
Дунав

Поречие
Дунав

Поречие
Дунав

Поречие
Дунав

Професор
Иширково

Професор
Иширково

Алфатар

Бяла вода

Силистра

Силистра

Алфатар

Белене

Силист
ра

Изграждане на
нови язовири

Силист
ра

Терасиране,
реконструкция
на
отводнителните
канали

Силист
ра

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Плевен

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

съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в
преобладаващия брой на
селата няма канализационна
система;
Обхващане на всички
неканализирани райони от
населените места и
включването им към
канализационната мрежа
Изграждането на нови
язовири подобрява условията
за ретензиране на високите
вълни. Като самостоятелно
мероприятие изключително
скъпо мероприятие и в
повечето случаи влиза в
конфликт с РДВ
Терасирането на скатовете е
марка за задържане на
повърхностните води. Тя
може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други

на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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Поречие
Дунав

Поречие
Дунав

Поречие
Дунав

Поречие
Дунав

Поречие
Дунав

Кулина
вода

Петокладен
ци

Татари

Деков

Драгаш
войвода

Белене

Белене

Белене

Белене

Никопол

Плевен

Плевен

Изграждане на
нови
канализационни
мрежи с
необходимия
капацитет

Изграждане на
нови корекции

Плевен

Изграждане на
нови корекции

Плевен

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

Плевен

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

натрупвания
Канализационните системи,
все още не са изградени във
всички градове, а там където
съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в
преобладаващия брой на
селата няма канализационна
система;
Обхващане на всички
неканализирани райони от
населените места и
включването им към
канализационната мрежа
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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преплитане на клони, и други
биологични методи
Поречия
Западно
от р.
Огоста

Поречие
Западно
от р.
Огоста

Поречие
Западно
от р.
Огоста

Комощица

Чупрене и
Горни Лом

Якимово

Чупрене

Монтан
а

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

Видин

Изграждане на
нови корекции

Враца

Поддържане и
подобряване
състоянието на
съществуващи
язовири

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Поречие
Огоста

Поречие
Огоста

Поречие
Огоста

Поречие
Огоста

Горно
Пещене

Железна

Монтана

Враца

Чипровци

Монтана

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Монтан
а

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Мерки свързани най-вече със
сигурността на стената,
устойчивост на стената във
връзка с изискванията на
новите нормативни
документи като ЕВРОКОД и
др.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
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Поречие
Огоста

Превала

Поречие
Огоста

Мърчево

Поречие
Огоста

Баница;
язовир
Желязкове
ц,

Чипровци

Бойчинов
ци

Враца

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Враца

Поддържане и
подобряване
състоянието на
съществуващи
язовири

Поречие
Огоста

Бойчиновц
и

Бойчинов
ци

Монтан
а

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

Поречие
Огоста

Бойчиновц
и

Бойчинов
ци

Монтан
а

Обучение за
ползване на
системата за

водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Мерки свързани най-вече със
сигурността на стената,
устойчивост на стената във
връзка с изискванията на
новите нормативни
документи като ЕВРОКОД и
др.
Отнася се за речни басейни в
относително високо
пресечени терени, които
следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с
висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични
датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно
със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат
специфични средни или
малки водосбори с висок риск
от поява на подобни
наводнения. Рискът от
подобни наводнения се
засилва вследствие на
климатичните промени.
Специално организирани
събития за получаване на
знания, информация и

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката

*

*

*
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ранно
предупреждение

Поречие
Огоста

Поречие
Огоста

Поречие
Огоста

Поречие
Огоста

Поречие
Огоста
Поречие
Искър
Поречие
Искър

Враца

Враца

Септември
йци

Септември
йци

Чипровци

Етрополе

Враца

Враца

Вълчедръ
м

Враца

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

Враца

Изграждане на
нови корекции

Монтан
а

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

Вълчедръ
м

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

Чипровци

Монтан
а

Изграждане на
нови корекции

София

Изграждане на
нови корекции

Етрополе

развитие на умения за
ползване на системата за
ранно предупреждение
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните

*

*

*
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Поречие
Искър

Поречие
Искър

Поречие
Искър

Поречие
Искър

Поречие
Искър

Оселна

Мездра

Клисура

Кнежа

Мездра

Мездра

Мездра

Столична

Кнежа

Мездра

Враца

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Враца

Изграждане на
нови корекции

София

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

Плевен

Изграждане на
нови корекции

Враца

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия

законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Поречие
Вит

Поречие
Вит

Поречие
Вит

Николаево

Търнене

Мерки свързани най-вече със
сигурността на стената,
устойчивост на стената във
връзка с изискванията на
новите нормативни
документи като ЕВРОКОД и
др.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Плевен

Поддържане и
подобряване
състоянието на
съществуващи
язовири

Плевен

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

Левски

Плевен

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
.

Чрез разширяване фронта на
водата при висока вода през
съществуващите на терена
релефни форми, се намалява
скороста, задържат се
наносите и водни количества.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Севлиево

Габрово

Почистване на
речни участъци

Премахване на препятствията
за свободното преминаване

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните

*

*

*

Плевен

Плевен

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Поречие
Осъм

Поречие
Осъм

Поречие
Янтра
Поречие
Янтра

Трънчовиц
а

Богатово
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и дерета за
осигуряване
преминаване на
висока вълна

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Дряново

Златарица

Златарица

Караманов
о

Караманов

Габрово

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

Златариц
а

Велико
Търнов
о

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

Златариц
а

Велико
Търнов
о

Изграждане на
нови корекции

Ценово

Русе

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

Ценово

Русе

Възстановяване
на

Дряново

на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в

законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните

*

*

*
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о

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Росно

Росно

Царева
ливада

Царева
ливада

компрометирани
диги

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

Златариц
а

Велико
Търнов
о

Златариц
а

Велико
Търнов
о

Изграждане на
нови корекции

Габрово

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

Габрово

Изграждане на
земно-насипна
дига и
комбинация

Дряново

Дряново

експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Осигуряване на защита от
наводнения. Земно-насипните
диги са най-често
изполваната алтернатива
извън границите на
населените места. В населени
места са малко прилагана
опция поради
необходимостта от

законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Поречие
Янтра

Царева
ливада

Дряново

Габрово

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Априлци

Априлци

Ловеч

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

Правда

Горна
Оряховиц
а

Велико
Търнов
о

Терасиране,
реконструкция
на
отводнителните
канали

Габрово

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

Стоките

Севлиево

значително пространство за
тяхното изграждане. Друг вид
диги могат да бъдат
изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна
дига и биологично укрепване
Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето
предназначение.
Терасирането на скатовете е
марка за задържане на
повърхностните води. Тя
може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите
Ограничаване на ерозията на
уязвимите участъци от брега
и на заливаемите тераси на
уязвими речни участъци чрез
залесяване с храстовидна и
дървесна растителност и
други строителни методи,
разсаждане на издънки и
преплитане на клони, и други
биологични методи

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*
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Поречие
Русенски
Лом

Поречие
Русенски
Лом

Поречие
Русенски
Лом

Ушинци

Дряновец

Разград

Бяла

Разград

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

Русе

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

Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към

*

*

*

Поречие
Дунавск
и
Добрудж
ански
реки

Поречие
Дунавски
Добруджа
нски реки

Поречие
Дунавски
Добруджа
нски реки

Северняк

Северняк

Крушари

Крушари

Добрич

Възстановяване
на
компрометирани
диги

Добрич

Терасиране,
реконструкция
на
отводнителните

Тази мярка се налага най-вече
поради слабости в
експлоатацията на
съществуващите диги,
нарушаване целостта на
дигите вследствие
преминаване на
селскостопански или горски
пътища, изграждане на други
инфраструктурни
съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Терасирането на скатовете е
марка за задържане на
повърхностните води. Тя
може да бъде съчетана с

244

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

канали

Поречие
Дунавски
Добруджа
нски реки

Поречие
Дунавски
Добруджа
нски реки

Поречие
Дунавски
Добруджа
нски реки

Поречие
Дунавски
Добруджа
нски реки

Поречие
Дунавски
Добруджа
нски реки

Шуменци
и
Варненци

Генерал
Колево

Генерал
Колево

Вълчи Дол

Добрич

Тутракан

Вълчи
Дол

Вълчи
Дол

Вълчи
Дол

Добрич

Силист
ра

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

Варна

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

Варна

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

Варна

Добрич

Изграждане на
нови корекции

Реконструкция и
поддържане на
корекциите

рекострукция на каналите
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Премахване на препятствията
за свободното преминаване
на водите чрез почистване на
участъци от речните корита и
дерета от дървета и храсти,
падащи дървета, дънери,
битови и строителни
отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.
Реконструкциите на
корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на
тяхната експлоатация или
изтичане на периода на
тяхната експлоатация и
промяна в отточните условия
водещи до невъзможност да
изпълняват своето

оценката на кумулативните въздействия.
Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Мярката е цели осигуряване на бързо
отвеждане на водите при интензивни валежи
и наводнения от урбанизираните територии.
Реконструкцията и поддръжката со свързанш
с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни,
разрушено покритие на армировката и др. Те
ще се извършват в границите на населените
места и въздействиято им върху околната

0/-

+

0/+
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предназначение.

среда се очаква да бъдат краткосрочни,
временн и локални. Въздействията за
населението и чочешкото ззраве от своя
страна се очаква да бъдат изцяло
положителни.

Поречия
Ерма и
Нишава
Поречия
Ерма и
Нишава

Годеч

Годеч

София

Изграждане на
нови корекции

Отнася се преди всичко за
населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща
активи с висока
икономическа и социална
стойност.

Мярката е стартирала и за нейното
изпълнение са предприети съответните
законови процедури, поради което оценката
на въздействията от нея се отнася към
оценката на кумулативните въздействия.

*

*

*

Легенда:
* - вж. оценка на кумулативните въздействия
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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
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 пред вид че нашата страна е разположена в най-долното
течение на река Дунав в близост до устието й в Черно море.
· Подземни води
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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
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
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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
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.
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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
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
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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,
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
С оглед на териториалния обхват на ПУРН в Дунавски РБУ се разглеждат
потенциалните въздействия върху територията на съседните държави Румъния и
Сърбия.
Заложените в ПУРН приоритети и цели са формулирани в съответствие с приетите
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стратегически документи на международно ниво, в т.ч. План за управление на риска от
наводнения за международния басейн на р.Дунав - FloodRiskManagement Planfor the
Danube River Basin District (FRMP) и План за управление на международния басейн на
р.Дунав – Danube River Basin District Management Plan (DRBMP).
Основен принцип при изготвяне на ПУРН за Дунавски РБУ е принципът за
солидарност, който се прилага както на ниво речен басейн и на национално ниво, така и
на трансгранично ниво.
Принципът на солидарност в рамките на международния речен басейн е обхванат чрез
мярка за сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за
управление на риска от наводнения в другите дунавски държави.
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
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.
Проблем за България може да възникне от действия, предприети в страни, намиращи се
нагоре по течението. Важно в това отношение е управлението на хидровъзлите
Железни врата 1 и Железни врата 2,експлоатирани съвместно от Сърбия и Румъния, но
този аспект е извън обхвата на ПУРН за Дунавски РБУ.
11 Смекчаващи мерки
След преглед на целите и приоритетите и целите на ПУРН и оценка на очакваните
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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.
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.
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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.
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
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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
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.
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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
Ü

Нулева алтернатива

Нулевата опция, която се дефинира като “съществуващо състояние”, представлява
алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО и е разгледана в раздел 6 от
настоящия документ (Евентуално развитие на аспектите на околната среда без
прилагане на ПУРН).
Освен нея спрямо ПУРН в Дунавски РБУ се очертават следните алтернативи:
Ü

Алтернативи по отношение на броя на районите със значителен риск от
наводнения РЗПРН

Определянето на РЗПРН е осъществено на база на утвърдени от Министъра на
околната среда и водите „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска
и определяне на РЗПРН” - ІІ-част от Методиката по чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ. В резултат
на прилагане на Методиката са определени 52 проектни РЗПРН с нисък, среден и висок
риск от наводнения, от които впоследствие са утвърдени 26 бр. райони със среден и
висок риск от наводнения.
Ü

Алтернативи по отношение на управление на риска от наводнения

ПУРН е изготвен в една алтернатива, като чрез мулти-критериален анализ е избрана
най-подходящата комбинация от мерки, като потенциалните варианти за управление на
риска от наводнения за река Дунав са както следва:
Стопанисване на земята:
§

Гарантиране, че съществуващите влажни зони и други зони за опазване не са
неблагоприятно засегнати от наводнения и от мерките за управление на
наводнения.

§

Подобряване на съществуващите зони за опазване, където е възможно.

§

Контролиране на потенциално замърсяване по време на наводнения.

Въпреки че не са мерки, пряко свързани с наводненията, те са важни мерки за опазване,
съвместими с Рамковата директива за водите (РДВ), която се занимава с подобряване
на екологията и качеството на водата.
Намаляване на риска чрез не-инженерни мерки, включително:
§

Аварийно планиране, аварийно реагиране и възстановяване след наводнение;

§

Прогнозиране на наводнения и предупреждение;
256

Екологична оценка на ПУРН в ДРБУ 2016-2021 г

§

Повишаване на информираността на обществото и ангажирането им в реакция
на наводненията, където е уместно;

§

Сътрудничество с други държави за управление на наводненията.

Намаляване на риска от наводнения чрез:
§

Изграждане на нови стени и диги

§

Рехабилитация на съществуващите стени и диги

§

Задължителна редовна поддръжка на стените и дигите.

Намаляване на риска от повреди на имоти и други съоръжения, чрез увеличаване
на устойчивостта към наводнения
Това може да включва физически промени (като проектиране и материали, устойчиви
на наводнения), или промени в ползването на сгради и други съоръжения;
Ремонт на локалните отводнителни системи
Необходима е редовна поддръжка на локалните отводнителни системи с цел
улесняване на дренирането на водите при наводнения и намаляване на риска от
замърсяване от канализацията по време на наводнения.
Комбинации от горепосочените варианти
Резултатът от прилагането на мулти-критериалния анализ показва, че най-добрият
вариант за управление на риска от наводнения за река Дунав включва комбинация от
горепосочените варианти. Тези варианти не включват планиране на земеползването,
която се счита за регионална мярка.
Предвид изложеното, както и въз основа на изводите от извършените прогнози на
въздействието на проекта на ПУРН върху околната среда и човешкото здраве, не се
налага необходимост от разглеждане/разработване на нови алтернативи.
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
Предлаганите мерки и съответните индикатори за мониторинг и контрол са
представени в следващата таблица.
Таблица 12. Индикатори за мониторинг на въздействията върху околната среда
Мярка по наблюдение
и контрол

Срок за
въвеждане на
мярката и за
нейното
изпълнение

Индикатори

Отговорен
орган за
изпълнението

Съгласувани
инвестиционни
намерения имащи

Ежегодно

Брой издадени
становища за
допустимост на

БДДР
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Мярка по наблюдение
и контрол

Срок за
въвеждане на
мярката и за
нейното
изпълнение

отношение към защитата
от вредното въздействие
на водите
Осъществени
проекти/дейности/ от
ПоМ в ПУРН на ДРБУ
издадени
разрешителни за
изграждане на нови,
реконструкция или
модернизация на
съществуващи системи и
съоръжения за
регулиране на оттока и
за защита от вредното
въздействие на водите
(отделно в и извън ЗЗ);

Индикатори

Отговорен
орган за
изпълнението

инвестиционни
предложения, съгласно
чл. 155, ал. 1, т. 23 от
Закона за водите
Ежегодно

Брой издадени
разрешителни;

БДДР

Брой обработени
уведомления;
Брой обследвани
участъци
Брой обследвани
потенциално опасни
обекти

издадени
разрешителни, свързани
с осигуряване на
проводимост на речните
корита и дерета за
преминаване на висока
вълна;
предварителни
уведомления за ползване
на повърхностни води
чрез поставяне на
временни отбивни
съоръжения, необходими
за изграждането на
строителен обект, във
връзка с защита от
вредното въздействие на
водите (отделно в и
извън ЗЗ);
предварителни
уведомления за
поддържане
проводимостта на
некоригирани речни
легла извън границите
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Мярка по наблюдение
и контрол

Срок за
въвеждане на
мярката и за
нейното
изпълнение

Индикатори

Отговорен
орган за
изпълнението

Поддържане на регистър
на изпълнените мерки от
ПоМ в ПУРН на ДРБУ
(код, име, място на
прилагане, вкл. име и
код на ЗЗ)

Ежегодно

Брой стартирали и/или
изпълнени мерки

БДДР

Провеждане на
мониторинг
на качеството на водата
от засегнати при
наводнение водовземни
съоръжение за питейнобитово водоснабдяване и
санитарно-охранителни
зони.

По време и след
наводнения на
водовземни
съоръжения и
санитарноохранителни
зони

Показатели по Наредба
№ 9/16.3.001 г за
качеството на водата,
предназначена за
питейно- битови цели

Титуляри на
водовземните
съоръжения

Изпълнение на проекти
за повишаване на
естественото
водозадържане.

Ежегодно

Брой стартирали и/или
изпълнени проекти

Компетентни
органи, в т.ч.
общини, ИАГ
и др.

Провеждане на
мониторинг на
биологични и физикохимични елементи за
качество, определящи
екологичното състояние
на водите () във водните

Ежегодно

Брой наблюдавани
пунктове

на населените места с
цел осигуряване на
проводимост и когато не
попада в зони по чл.
119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ;
Ежегодно
обследване на
техническото и
експлоатационното
състояние на
потенциално опасните
водни обекти и
участъците с намалена
проводимост
-

МЗ / РЗИ

БДДР (за
планиране на
програмите);
ИАОС,
регионални
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Мярка по наблюдение
и контрол

Срок за
въвеждане на
мярката и за
нейното
изпълнение

Индикатори

тела, засегнати от
дейности по изпълнение
на мерки от ПУРН

Събиране на
информация и
поддържане на регистър
за настъпили
наводнения, вкл. за
причинени щети

Отговорен
орган за
изпълнението

лаборатории
към ИАОС (за
изпълнение на
програмите за
мониторинг)
Ежегодно

Брой регистрирани
наводнения/ Брой
записи в регистъра

БДДР

15 Заключение
След екологичния преглед на разработения ПУРН чрез анализ и оценка на
потенциалните въздействия на неговите приоритети, цели и мерки, заключението на
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 настоящия доклад 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 отделни документи, които представляват неразделна част от настоящия документ,
са изготвени:
§

Нетехническо резюме

§

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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Таблица 1-1 Използвана литература и източници на информация
№

Наименование на документа

1.

Л.Събев, Св. Станев, Климатичните райони на България и техният климат, Държавно
издателство "Наука и изкуство", 1959г

2.

Климатичнисправочници томове от 1 до 5

3.

Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

4.

Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

5.

Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

6.

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места Наредба № 11 от 14 май
2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в
атмосферния въздух

7.

Национален доклад за състоянието на околната следа 2014г.

8.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ Враца

9.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ Монтана

10.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ Плевен

11.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ Русе

12.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ В.Търново

13.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ Шумен

14.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ София

15.

Годишен доклад за състоянието на околната среда 2014г на РИОСВ Перник

16.

Стратегия за намаляване риска от наводнения 2014-2020

17.

Трети национален план за действие по изменение на климата 2013 - 2020 г

18.

Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата

19.

Бяла книга за адаптация към климатичните изменения

20.

Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район
2016-2021 г.

21.

Екологични оценки на ОУП на общини Иваново, Долна Митрополия,
Търговище, Летница, Мездра

22.

Общински планове за развитие 2014-2020 г на общините в обхвата на
Басейнова дирекция „Дунавски район“

23.

Закон за водите

24.

Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води

25.

Наредба № 9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели
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№

Наименование на документа

26.

Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите

27.

Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване, и експлоатация на санитарно.охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди

28.

Областни стратегии за развитие 2014-2020 на областите попадащи в БДДР

29.

Аграрен доклад, МЗХ 2015

30.

Доклади за състоянието на околната среда 2015 на РИСВ на територията на
БДДР

31.

Физическа и социално-икономическа география на България – ФорКом 2002

32.

География на почвите – М.Пенков 1978

33.

World reference base for soil resources 2014

34.

Ландшафтознание, Георгиев М., “Земиздат”, С., 1982 г.

35.

Ландшафтна структура, Петров П., География на България, БАН, 1997 г;

36.

Наръчник по текущата практика за изготвяне на доклади по ОВОС, МОСВ,
1995

37.

Планове за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. (ПУРБ). Дунавски
район

38.

Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 –
2022г.

39.

Stoyneva, M. P. and T. M. Michev, 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and their
Biodiversity, Publ. House Svetlostrouy, Sofia.

40.

Екологична оценка на ОПОС 2014-2020 г.
отпадъци

41.

Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ Враца

42.

Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ Монтана

43.

Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ
Плевен
Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ Русе
Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ
Велико Търново
Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ
София
Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ
Перник

44.
45.
46.
47.
48.

-

-
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№

Наименование на документа
Шумен

49.

Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ Варна

50.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53 от 13 Юли 2012 г.)

51.

Закон за ограничаване измемението на климата

52.

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори (Обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

53.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на
опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29/30.03.1999)

54.

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, (Обн.
ДВ. бр.100 от 19.11.2013 г.)

55.

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (Обн.ДВ, бр. 85 от 06.11.2012
г.)

56.

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали (Обн. ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.)
материални активи

57.

Проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за
басейново управление, обхващащ периода (2016-2021 г.)

58.

НСИ http://www.nsi.bg/

59.

НЦОЗА http://ncphp.government.bg/index.php?lang=bg

60.

МЗ НЦОЗА Статистически справочник Здравеопазване 2015 г.
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Приложение 3
Справка за проведените
консултации
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Таблица 2-1 Справка за проведени консултации по Задание за обхват и съдържание на екологична оценка на ПУРН в ДРБУ
№

1.

Компетентен
Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.
орган /
Заинтересована
страна
РИОСВ Плевен Изх. № 3133, Плевен, 02.06.2016г.
Относно: Консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на
Доклад на екологична оценка на Плана за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за Басейново управление за периода 2016
- 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Във връзка с внесено с вх. № 3133/19.05.2015 г. на РИОСВ - Плевен,
Задание за обхват и съдър-жание на Доклад за екологична оценка (ЕО)
на Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление за периода 2016 - 2021 г. Ви информирам, че
Регионална инспекция по околната среда и водите няма забележки по
така изготвеното Задание и по приложената Схема за провеждане на
консултации.
По съдържанието на Заданието имаме следните бележки:
Компетентен орган по чл. 84, ал. 1 от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС). за издаване на становище по екологична оценка е
Министърът на околната среда и водите.
Проекто-съдържанието за Доклада за екологична оценка (ДЕО),
отговаря на изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС, за задължително
съдържание на ДЕО.
Доклада за ЕО следва да отговаря и на изискванията на чл. 17, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Наредба за ЕО),
Нямаме предложения за включване на допълнителни точки,

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приети

РИОСВ- Плевен няма
забележки по изготвеното
Задание и по приложената
Схема за провеждане на
консултации.
Бележките по
съдържанието на
Заданието са отразени
както следва:
В т. 1.2. е отбелязано, че
съгласно чл. 151, ал.2, т.1,
буква „к“ на Закона за водите
ПУРН се приема от
Министерския съвет, във
връзка с което, на основание
чл. 4, т.1 от Наредбата за ЕО,
компетентен орган за
процедурата по ЕО за плана е
министърът на околната
среда и водите, като същият е
компетентен и за провеждане
на процедурата по ОС.

Проекто-съдържанието за
Доклада за екологична
оценка (ДЕО), отговаря на
изискванията на чл. 86, ал.
3 от ЗООС, както е
посочено в писмо на
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

изследвания, анализи, разгледани алтернативи и други, за включване в
ДЕО.
По отношение раздела „Съществуващите екологични проблеми,
установени на различно ниво. имащи отношение към плана или
програмата, включително отнасящите се до райони с особено
екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното
разнообразие" считаме, че към него могат да се отнесат и защитените
територии, които заедно със ЗЗ от „Натура 2000" са част от
Националната екологична мрежа, и подлежат на опазване и зашита по
смисъла на ЗБР (Глава втора - Национална екологична мрежа) и по
Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Обръщаме внимание, че съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и грелите на опазване на защитените зони, „Когато защитените зони
имат статут и на защитени територии, проверката по ал. 1 включва и
проверка
за
допустимостта
на
планове,
програми
и
проекти/инвестиционни предложения спрямо режима на защитените
територии, определен по реда на ЗЗТ, заповедта за обявяването й и
плана за управлението й. ако има такъв или ишобед по чл. 45. ал. 1 ЗЗТ,
ако има такава". В тази връзка напомняме, че процедурата ОС по реда
на чл. 31. във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) се съвместя¬ва с процедурата по глава шеста,
раздел II от ЗООС.
По отношение Приложение I - схема за провеждане на консултации - не
е посочено с кои „други специализирани дружества и ведомства на
територията на БД Дунавски район ще се провеждат консултациите по
чл. 19а и по чл. 20 от Наредбата за ЕО. Считаме, че е желателно да

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
компетентния орган с изх.
№ ЕО-21/13.06.2016.
Докладът за ЕО отговаря и
на изискванията на чл. 17,
ал. 1 от Наредбата за ЕО.
В т. 5.4 към националните
защитени територии са
добавени и защитените
зони от мрежата Натура
2000.
Проверката за
допустимостта на плана се
извършва от компетентния
орган.
Другите специализирани
дружества и ведомства, с
които ще се провеждат
консултации, са посочени в
т. 7 от Заданието за обхват
и съдържание на
екологичната оценка.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приети

В ДЕО е оценено
въздействието на мерките
върху химичното и
количественото състояние
на подземните води.
Констатирано е
съответствие на
предложените
мерки с изискванията към
режима, забраните и
ограниченията в
санитарноохранителните зони на
водоизточниците за
питейно-битово
водоснабдяване, какго и
отсъствие на конкретни
мерки за опазване на
водовземните съоръжения.

бъдат посо-чени поименно поне тези „други" ако има такива, с които до
момента са правени консултации, включително които по време на
обществения достъп до проекта на ПУРН, за заявили съответен
интерес.
Нямаме други бележки по така предложената Схема за провеждане на
консултации.

2.

Министерство
на
здравеопазване
то
Главен
държавен
здравен
инспектор

ИНЖ. Р Е Н И АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ - Плевен
Изх. № 66-00-49/06.06.2016г.
На Ваш № 3360 от 18.05,2016г.
На Наш № 66-00-49 от 20.05.2016г.
Относно: Консултации по заданието за обхват и съдържание на Доклад
за екологична оценка (ЕО) на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите за
периода 2016-2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Във връзка с получено в Министерство на здравеопазването Ваше
писмо с приложена към него документация относно провеждане на
консултация по заданието за обхват и съдържание на Доклад за
екологична оценка (ЕО) на План за управление на риска от наводнения
(ПУРН) в Дунавски район за басейново управление на водите за
периода 2016-2021г., Ви информираме следното:
Според представеното задание, целта на ПУРН е да създаде условия за
намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве,
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

околната среда, културното наследство и стопанската дейност в
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения
за територията на Басейна на река Дунав на територията на Република
България.
За постигането на целта в плана са включени широк кръг от мерки - от
почистване и корекции на речни корита, изграждане на инженерни
съоръжения (диги, валове, канали и др.) до повишаване подготвеността
на населението за реакции при наводнения и на административния
капацитет на компетентните органи чрез въвеждане на системи за
осигуряване на оперативна информация за управление на риска от
наводнения, повишаване квалификацията на персонала, ангажиран с
гази дейност и др.
От представеното предложение за обхват и съдържание на Екологична
оценка на ПУРН е видно, че в същата са предвидени различни раздели,
в които ще бъде анализирано и оценено сегашното състояние на
околната среда, както и възможността и степента на въздействие върху
отделните компоненти и фактори на околната среда в т.ч. и по
отношение здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за
човешкото здраве, при прилагане на ПУРН,
При анализиране моментното състояние на компонентите и факторите
на околната среда и идентифициране и характеризиране на възможните
рискови фактори които могат до доведат до неблагоприятно повлияване
на човешкото здраве специално внимание да се обърне върху
очакваното влияние на мерките свързани с корекции на реки,
изграждане на различни инженерни съоръжения за зашита и др. върху
състоянието на повърхностните и подземни води и по-специално върху
налични водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и
допустимостта на предложените мерки с изискванията към режима,

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
Описани
са
и
са
анализирани
здравнохигиенните аспекти на
околната среда и риска за
живота и здравето на
населението във връзка с
прилагане на ПУРН.
Прилагането на ПУРН има
положителен ефект върху
опазване на човешкото
здраве в краткосрочен и в
дългосрочен план.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

забраните и ограниченията, които следва да се спазват в санитарноохранителните зони на тези водоизточници.
В Доклада за ЕО на ПУРН да се предложат мерки за здравна защита и
управление на риска, ако такива са необходими.
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ
Главен държаве здравен инспектор

3.

РИОСВ
Перник

Изх. № 05-00-42(1), Перник, 09.06.2016г.

Приети

Неприложимо – няма
забележки.

Приети

Неприложимо – няма
забележки.

На Ваш изх. № 3360/18.05.2016г.
Относно: задание за обхват и съдържание на Доклад за ЕО на ПУРН в
Дунавски район за басейново управление за периода 201б-2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Съгласно административно-териториалното делене за контролната
дейност на РИОСВ, в обхвата на РИОСВ-Перник влизат Област Перник
и Област Кюстендил, съответно поречие Струма и поречие Ерма за
басейново управление на водите.
След прегледа на информацията в горецитираното Задание Ви
информирам, че РИОСВ-Перник няма допълнителни бележки и
препоръки към така представения Доклад.

4.

РИОСВ
Монтана

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЕРНИК
Изх.№ 1653/20.06.2016 г.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приети

В ДЕО са идентифицирани
съществуващите
екологичните проблеми
В редица планове и
програми (напр. ПРСР
2015-2020 г., ПУРБ 20162021 г. и др. посочени в
раздел 4 на ДЕО), се

На Ваш изх. № 3360/18.05.2016 г.
Относно: Консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за
екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения в
Дунавски район 2016-2021 г.
Предложеното съдържание и обхват на Доклада за екологична оценка
(ЕО) на Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район
2016-2021 г. е; съобразено с изиск-ванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за
опазване на околната среда и чл. 17 на Наредбата за условията и реда за
екологична оценка на планове и програми.
РИОСВ - Монтана няма конкретни бележки, препоръки или
изисквания, които да бъдат взети предвид при изготвяне на Доклада за
ЕО.
Настоящото писмо Ви се предоставя на e-mail: dunavbd@bddr.org и по
официална поща.

5.

РИОСВ Русе

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
Директор на РИОСВ - Монтана
Изх. № 1795, Русе, 20.06.2016г.
На Ваш изх. № 3360/18.05.2016 г.
Относно: Представено задание за определяне обхвата на екологичната
оценка на Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски
район за басейново управление за периода 2016-2021 г. за провеждане
на консултации по чл. 19, ал. 3 и чл. 19а от Наредбата за условията и
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
След запознаване с изготвеното задание за обхвата на доклад за
екологична оценка (ЕО) на Плана за управление на риска от наводнения
в Дунавски район за басейново управление за периода 2016-2021 г. и
схемата за провеждане на консултации в хода на процедурата,
препоръчвам следното:
I. По отношение на заданието за определяне на обхвата на оценката:
при оценката на съществуващите екологични проблеми (част 5.4.
от заданието) да се анализират идентифицираните такива в контекста
на степента, до която ПУРН самостоятелно ще повлияе за решаването
им, както и възможности за синергичен ефект от прилагането на други
планове, програми и мерки за ограничаване на значителните
въздействия върху околната среда (напр. ПУРБ в Дунавски район). Да
се обърне внимание и на други програми, които финансират и
предвиждат дейности, при чието прилагането би могло да се подобри
качеството на компонентите на околната среда или напротив: да се
задълбочат съществуващите екологични проблеми (напр. ПРСР 20152020 г.);
по отношение на предложените мерки за предовратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните
последствия на плана върху околната среда (част 5.8 от заданието):
Мерките да бъдат формулирани и групирани по отношение на
конкретното им прилагане:
■
мерки за предотвратяване на негативните въздействия;
■
мерки за ограничаване на степента на негативните въздействия;
■
мерки за ограничаване на вероятността от настъпването на

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
предвиждат дейности, при
чието прилагането, наред с
предвидените в ПУРН, би
могло да се очаква
подобряване, евентуално и
незначително влошаване,
на качеството на
подземните води. Като
мярка, която
самостоятелно ще
повлияят върху
екологичното състояни на
подземните води е
предвидено намаляване на
инфилтрацията на
змърсени води в
подземните води при
наводнения в РЗПРН.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приети

Информацията за
заинтересованите страни, в
т.ч. компетентни органи,
институции и ведомства и
трети лица, е включена в т.
7 от заданието, като
схемата за консултации е
неразделна част от него.
Етапите на консултации са
представени в Приложение
І на Заданието за обхват и
съдържание на ЕО, където
е поместена схема за

негативните въздействия;
мерки за компенсиране във възможно най-голяма степен на
■
неблагоприятните въздействия.
При определяне на видовете мерки за предотвратяване/смекчаване на
въздействията следва да използвате указанията в Практическото
ръководство за обучение по Директивите за Стратегическа екологична
оценка и ОВОС, изготвено от Jaspers-2013 г., публикувано на Интернет
страницата на МОСВ.
П. По отношение на схемата за провеждане на консултации:
РИОСВ-Русе няма възражения, бележки и допълнителни изисквания
към представената схема за провеждане на консултации, съгласно
изискванията на чл. 19 от Наредбата за ЕО.

6.

РИОСВ Враца

инж. ЛИЛИЯ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Русе
Изх. No В – 1301/17.06.2016 г.
На Ваш изх. № 3360/18.05.2016г.
Относно: Екологична оценка /ЕО/ на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода
2016-2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Предвид извършваната процедурата по ЕО на План за управление на
риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за
периода 2016-2021г., и във връзка с извършваните от Вас консултации
по чл. 19 и чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, по
отношение на представената документация, и съобразно компетенциите
на РИОСВ-Враца, Ви предоставям следното становище:
I.
По отношение на Заданието за определяне на съдържание и
обхват на Екологичната оценка /ЕО/ на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода
2016-2021г.
Във връзка с това, че обхватът и съдържанието на Екологичната оценка
на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление за периода 2016-2021г. са предвидени да
съответстват на изискванията на чл.86, ал.З от Закона за опазване на
околната среда /ЗООС/ и чл.17 от Наредбата за ЕО, нямам забележки по
тях.
II.
По отношение на провежданите консултации по ЕО на План за
управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново
управление за периода 2016-2021г.
Съобразно изискванията на глава четвърта от Наредбата за ЕО е
предвидено провеждане на консултации по предложената от Вас схема
и отразяване на резултатите от тях в съответната справка. Схемата
следва да съдържа информация за: обществеността, заинтересуваните
органи и трети лица, с които възложителят предлага да се извършат
консултации; етапите на консултации; начин на съвместяване на
процеса на планиране с основните процедурни етапи на ЕО и ОС.

7.

МОСВ

ИНЖ. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца
Изх. № ЕО-21/13.06.2016 г.

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
извършване на
консултациите с техния
хронологичен ред, вкл.
начинът на съвместяване
на процеса на планиране на
ПУРН на Дунавски РБУ с
основните процедурни
етапи на ЕО.

Приети

По т. І.1
Взети са пред вид всички
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

На Ваш № 6671/17.05.2016 г.
Относно: Консултации по задание за обхват и съдържание на
екологична оценка (ЕО) на План за управление на риска от наводнения
(ПУРИ) в Дунавски район и уведомление по чл. 10 от Наредбата 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 (Наредбата за ОС)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Въз основа на прегледа на документацията, предоставена с Ваше писмо
с Изх.№ 6671/17.05.2016 г., изразяваме следното становище:
I.
По отношение на заданието за обхват и съдържание на
екологичната оценка на ПУРН:
Заданието съдържа подробна информация за обхвата и целите на
ПУРН, връзката с други планове и програми и методиката за
извършване на ЕО. Представеното проекто- съдържание на доклада за
ЕО (Приложение № IV на Заданието) е изготвено в съответствие с
чл.86, ал.З на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и
съобразява изискванията към обхвата на доклада за ЕО, дадени в писмо
на Министерство на околната среда и водите с изх.№ ЕО-21/11.12.2015
г. По представената в заданието информация имаме следните бележки и
препоръки:
1.
При разработване на информацията за съществуващото
състояние на околната среда в доклада за ЕО, под „климатични
фактори" следва да се разбира съществуващото състояние в рамките на
територията и тенденциите в изменението на климата, включително
емисиите на парникови газове.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
забележки и са извършени
съответните корекции и
допълнения.
По т. І.2
Взети са пред вид всички
забележки и са извършени
съответните корекции и
допълнения.
По т. І.3, т. І.4, т. І.5
Взети са пред вид всички
забележки и са извършени
съответните корекции и
допълнения.
По т. І.6 – изразът е
коригиран
По т. І.7 – препоръката е
приета и отразена
По т. І.8 – Състоянието на
околната среда по Райони
със значителен
потенциален риск от
наводнения се представя
при определянето на
заплахите и рисковете от
наводнения.
По т. І.9 – В т.7
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

2.
Предвид, че изменението на климата е една от предпоставките за
наводнения, при разработване на доклада за ЕО е необходимо да се
вземе под внимание Стратегията на Европейския съюз за адаптация към
изменението на климата. В Стратегията е обърнато специално
внимание на необходимостта политиките за адаптация да са тясно
свързани и да са координирани с политиките за управление на риска от
бедствия на различни нива на управление. Това предполага прилагането
на интегрирани подходи и методи за оценка на въздействието на
климатичните промени върху човешкото здраве, природните и
антропогенни системи и за оценка на уязвимостта и риска от природни
бедствия. Съответно, такава съгласуваност е необходима и между
националните и секторни стратегии за адаптация и плановете за
управление на риска.
3.
В т. 1.3.5. „Води", подточка А „Повърхностни води" (стр. 94)
следва да се уеднаквят данните от текста и от таблицата за броя на
водните тела от категория „реки" и категория „езера". Посочените в
текста цифри: „265 повърхностни водни тела (ПВТ), от които 249 ПВТ
категория „реки" и 7 категория „езера" се разминават с цифрите,
посочени в приложената таблица: общо 224 водни тела категория
„реки" и 32 броя водни тела категория „езера".
4.
В т. 1.3.6 „Биологично разнообразие" (стр.146 и 147), съответно
в доклада за ЕО, да се ползва и включи следната информация:
•
в част А флора - описание на флористичните елементи,
включително балканските и български ендемити, съгласно
геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997 г) за
Дунавски район;
•
в част Б фауна - информация за характерните особености на
богата и многообразна фауна в Дунавския и част от Старопланинския

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
„Заинтересовани страни"
липсва цитираният в
становището текст, който
очевидно се отнася за
заданието за ЕО на ПУРН в
Черноморски район.
По т. ІІ – Няма забележки.
По т. ІІІ – изискванията се
отразяват в ДОСВ.
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зоогеографски район.
По отношение на компонент „въздух":
5.
•
Съгласно Наредба №12 от 15 юли 201 Ог. за норми за серен
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ,бр.58 от
30.07.2010г., е сила от 30.07.2010г.), нормите, които следва да са
спазват за азотен диоксид са средночасова и средногодишна. Въз
основа на това следва да се коригира записът в точка 1.3.3 Атмосферен
въздух по отношение на пункт „РИОСВ - Монтана" (стр. 90), където е
записано, че за 2014г. няма превишения на максимално еднократните и
средноденонощните концентрации на азотен диоксид. Същото се
отнася и за записа по показател серен диоксид в същият пункт за
мониторинг (стр. 91). Нормите по Наредба № 12 за серен диоксид са
средноденонощна и средночасова;
•
Обръщаме внимание на записа „ Отчетена е средногодишна
концентрация от 0.0 fig/тЗ при норма 20 jug/m3" (стр. 91). Съгласно
Наредба №12, стойността от 20 |J.g/m3 за серен диоксид е норма за
сшазване на природните екосистеми (за една календарна година и зима
от 1 октомври до 31 март);
•
Следва да се коригира записа на (стр. 91), относно
полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ). В пункт „РИОСВ Монтана" има регистрирани превишения на целевата средногодишна
норма от 1 ng/m3, катоза2014г. стойността е 2.3594 ng/m3, а за 2015г.2.9286 ng/m3;
•
Следва да се коригира записът на стр. 91 по отношение на
серния диоксид в АИС „Видин", в съответствие с посоченото в
предходните булети 1 и 2.
В част Заинтересовани страни за яснота предлагаме текста след
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„Министерства и териториалните им звена по браншове на територията
на БД Дунавски район" да се замени с „МРРБ - ВиК, МЗХ „Напоителни системи" ЕАД, Областни дирекции "Земеделие",
Министерство на енергетиката, МВР - Главна Дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението" и регионалните им дирекции,
Държавна агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН),
ИАОС и др."
6.
Предлагаме изразът „екологичния и химичен статус" да се
замени с „екологичното състояние/потенциал и химично състояние".
7.
В т.5.3 „Екологична политика и цели" предлагаме думите
„поднационално равнище " да се заменят и/или допълнят с „район за
басейново управление ".
8.
При оценката на съществуващото/текущото състояние на
околната среда в доклада за ЕО предлагаме да се направи преглед на
компонентите на околната среда освен на ниво Дунавски район за
басейново управление и по Райони със значителен потенциален риск от
наводнения.
9.
В т.7 „Заинтересовани страни" - текстът след „Министерства и
териториалните им звена по браншове на територията на Басейнова
дирекция Черноморски район:" да се замени с „МРРБ - ВиК, МЗХ „Напоителни системи" ЕАД, Областни дирекции „Земеделие",
Министерство на енергетиката, МВР - Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението" и регионалните им дирекции,
Държавна агенция за метрология и технически надзор, Изпълнителна
агенция по околна среда и др.".
10.
В т. VII. „Въздействие върху околната среда" на доклада за ЕО
да се направи прогноза на значимостта на въздействието върху
биологично разнообразие, отчитайки природозащитния статус на
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видовете.
Препоръчваме смекчаващите мерки, които ще бъдат предложени
11.
в т. VIII на доклада за ЕО за биологичното разнообразие, да бъдат
контролируеми и да се отнасят за опазване на растителните и
животински видове с висок консервационен статус, като особено
внимание да бъде обърнато на защитените видове от Приложение № 3
към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),
II.
По схемата за провеждане на консултации:
Схемата за консултации с обществеността, заинтересуваните органи и
трети лица е изготвена в съответствие с разпоредбата на чл. 19, ал.З от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Наредбата за ЕО).
III.
По уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС:
Съгласно представената информация и извършената в Министерство на
околната среда и водите проверка, в териториалния обхват на ПУРН в
Дунавски район попадат:
•
защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии (ЗЗТ) - 2 бр. национални парка, 5.бр. природни парка (ПП);
16 бр. резервати (Р); 8 бр. поддържани резервати (ПР); 110 бр.
природни забележителности (ПЗ); 205 бр. защитени местности (ЗМ);
защитени зони по смисъла на ЗБР - 112 бр. защитени зони за
•
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 52
бр. защитени зони за опазване на дивите птици.
Предвид обстоятелството, че проектът на ПУРН има предвиждания за
защитените територии и защитени зони, попадащи в териториалния му
обхват, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал.
2 от Наредбата за ОС показва, че същият е допустим при съобразяване
на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни
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предложения с:
•
режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ,
заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управлението
им;
•
режимите на защитените зони, определени със заповедите за
обявяването им.
След преглед на представената информация и на основание чл. 36, ал. 3
от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие,
според която проектът на ПУРН в Дунавски район има вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните
мотиви:
•
При реализирането на заложените в плана мерки като
възстановяване на компрометирани диги, осигуряване на скатовете за
задържане, изграждане на нови корекции, и др., които водят до
изменение на бреговата линия, както и почистване на речни участъци и
дерета за осигуряване преминаване на висока вълна и др. се очакват:
Промени в ключови параметри на водите като скорост на
течението, хидрохимични и физикохимични показатели на водите елементи на защитените зони, които могат до доведат до изменения в
хранителната база, местата за укрития и размножаване от значение за
структурата, видовия състав и числеността на популациите на
опазваните видове в зоните;
Промени в параметрите на водозависимите биоценози, имащи
отношение към природозащитното състояние на природните
местообитания и на видовете, предмет на опазване в зоните, свързани с
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пряко и/или косвено унищожаване и/или увреждане на крайречните и
крайбрежни природни местообитания и местообитанията на видовете,
зависими от параметрите на водните екосистеми (безгръбначни, риби,
земноводни, влечуги, бозайници);
Фрагментиране на реките като ключов елемент на защитените
зони с линейна и непрекъсната структура, изпълняващи биокоридорна
и свързваща функция, от значение за миграцията, географското
разпространение и генетичния обмен;
Възможно нахлуване на агресивни инвазивни видове, които
създават предпоставки за нови междувидови отношения с негативен
ефект и трансформация на местообитанията, предмет на опазване в
зоните;
Увреждане, унищожаване и фрагментация на местообитания,
включително и на крайречни, необходими за почивка, гнездене,
хранене, укритие, нощувка на видовете птици, предмет на опазване в
зоните;
Различно по степен и продължителност безпокойство на
видовете, включително и птици, предмет на опазване в защитените
зони.
•
Кумулативно въздействие върху' речните, вкл. и на р. Дунав, и
езерните местообитания и местообитания на видове като ключови
елементи в зоните от едновременното въздействие на други планове,
програми и проекти и инвестиционни предложения (напр. застрояване,
МВЕЦ, изземане на инертни материали, канализационни системи,
ГПСОВ, бентове, прагове и др.) от прилагането на мерките, заложени в
плана.
Оценката за степента на въздействие на ПУРН, в частност
предвидените в него мерки, върху защитените зони следва да бъде
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изготвена като самостоятелен доклад, който се представя под формата
на приложение към доклада за ДЕО съгласно разпоредбите на чл. 23,
ал. 2 и 34, ал. 1 от Наредбата за ОС.
При разработването на доклада за оценка на степента на въздействие
(ДОСВ) да се има предвид следното:
1.
Докладът да следва структурата, посочена в чл. 23, ал. 2 от
Наредбата за ОС.
2.
Да се направи описание и оценка на настоящото състояние на
защитените зони на територията на Басейновата дирекция, в които са
идентифицирани райони със значителен потенциален риск от
наводнения (РЗПРН).
3.
Въз основа на конкретизиране на местата на прилагане на
предвидените в плана мерки спрямо защитени зони:
3.1. Да се идентифицират и анализират видовете въздействия върху
структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони,
които ще бъдат повлияни от реализирането на заложените в плана
мерки.
3.2. Да се оцени въздействието от прилагане на мерките, които ще се
реализират посредством съоръжения, които водят до изменение на
бреговата линия (диги, корекции на реки), върху речните и крайречните
местообитания.
3.3. Да се оцени въздействието върху предмета и целите на
защитените зони в обхвата на плана от прилагането на мерките, които
предвиждат залесяване на площи във вододайни зони на язовири,
изграждане на защитни горски пояси, залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи дървесни видове, особено в заливаеми
територии, изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на
оттичането.
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4.
Да се оцени въздействието върху зоните от прилагане на мерките
на плана за водните тела, предизвикани от промените в количеството и
качеството на повърхностните води (напр. мерки като възстановяване
чрез оводняване на влажни зони, възстановяване на компрометирани
диги, осигуряване на скатовете за задържане, изграждане на нови
корекции, изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на
оттичането, 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),
които
предполагат
и
хидроморфологични изменения на водните тела.
5.
Да се оцени въздействието на предвидените в плана мерки върху
миграционните пътища (за хидробионти и сухоземни видове) от
възможното унищожаване, увреждане и фрагментиране на
местообитания и популации или трайно изменение в ключовите им
параметри.
6.
Да се предложат смекчаващи мерки (различни от мерките,
предмет на плана) за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно отстраняване на неблагоприятните въздействия от прилагането
на мерките на плана за всяка защитена зона. В случай на констатирани
отрицателни въздействия върху защитени зони, да се проучат,
анализират, оценят и препоръчат алтернативни решения (по смисъла на
§ 3, т. 7 и т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредбата) за
прилагане на предвидените в плана мерки за всяка от тях.
7.
Да бъде извършена оценка на очакваните „кумулативни
въздействия" по смисъла на § 3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за ОС върху защитените зони и предмета на опазване в тях в
резултат от сумарното въздействие на предвижданията на ПУРН.
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8.
При установено наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР да се
проучат и представят възможности за прилагане на компенсиращи
мерки по смисъла на чл. 34 от същия закон.
9.
Да се приложи актуален картен материал, който:
•
да визуализира разположението на установените източници на
въздействия върху водите в защитените зони;
•
да онагледи местоположението на мерките, предвидени за
осъществяване в плана по отношение на защитените зони.
Данните да се представят и във формат ESRI shape file или ESRI
filegeodatabase в координатна система WGS84 UTM 35N.
За определянето на степента на въздействие на плана да бъдат
използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване
на състоянието на местообитания (площ) и видове (численост и
плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони
спрямо представеността на местообитанията и видовете в съответните
защитени зони и в мрежата от защитени зони като цяло съгл. чл 32 ал 2
от ЗБР.
На интернет страница http://www.natura2000bg.org е публикувана найактуалната информация за предмета и целите на опазване на
съответните защитени зони, попълнените стандартни форми с данни и
оценки, картен материал и координатен регистър - документацията по
чл. 8, ал. 1 от ЗБР, която трябва да бъде използвана от експертите,
изготвящи ДОСВ.
ДОСВ трябва да бъде възложен на експерти, отговарящи на
изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС с компетентност в
областта на фитоценологията, хидробиологията и зоологията ихтиология, орнитология и др., в зависимост от целите и предмета на
опазване в защитените зони.
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IV. Указания за последващите действия, които да се предприемат по
процедурата по ЕО, в т.ч. ОС:
След отразяване на горните бележки и съобразяване на дадените
препоръки, следва да внесете в Министерство на околната среда и
водите ДОСВ на проекта на ПУРН върху предмета и целите на
защитените зони, изготвен съобразно препоръките, дадени в т. III погоре. ДОСВ следва да бъде представен в един екземпляр на хартиен и
два екземпляра на електронен носител за оценка на неговото качество
на основание чл. 24, ал.1 от Наредбата за ОС и чл.20, ал.5 от Наредбата
за ЕО.

8.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
Министър на околната средa и водите
РИОСВ Шумен Изх. № 2821/13.06.2016 г.

Приети

Неприложимо – няма
забележки

ОТНОСНО: Консултации по задание за обхват и съдържание на
екологична оценка на проект на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода
2016-2021 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,
В отговор на Ваше писмо изх.№3360/18.05.2016г. и на основание чл.19а
от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и
програми, РИОСВ гр. Шумен изразява следното становище по
предложения вариант на задание:
Планът обхваща част от територията в обхвата на РИОСВ Шумен, в
него се включват териториите по поречията на р. Поповски Лом и
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Черни Лом към Русенски лом и югоизточните и източни райони на
поречие р. Янтра.
Като основен потенциално опасен район в Плана и Заданието за
Екологична оценка е включено водното тяло р. Поповски Лом при гр.
Попово* (BG1 APSFR RL 011).
В заданието са обхванати всички райони с потенциален риск от
наводнения. Подробно са разработени и включени предложените марки
за преодоляване риска от наводнения като превантивни и текущи.
За територията на РИОСВ Шумен, за включеното водно тяло на
Поповски Лом точно и правилно са определени целите и приоритетите,
които са заложени и като мерки за намаляване риска от наводнения.
РИОСВ Шумен приема предложените цели и приоритети за района.
РИОСВ Шумен няма забележки и предложения към заданието за обхват
и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021г.

9.

РИОСВ Варна

ИНЖ. ЕВЕЛИНА ШИШМАНОВА
Директор на РИОСВ - Шумен
Изх. № 24-00-2996(1)/гр. Варнa, 23.06.2016г.
Относно: Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична
оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски РБУ
за периода 2016-2021 г., с възложител: БДДР-Плевен
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Във връзка с провежданите консултации, съгласно изискванията на чл.
19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г. изм.), Ви

Приети

Добивът на
подземни богатства,
в това число
изземването на
наносни отложения,
са посочени като
екологичен
проблем с
въздействие върху
количественто и
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

информираме, че по гореописаното задание, постъпило в РИОСВ-Варна
с вх. № 24-00-2996/19.05.2016 г, нямаме забележки с изключение на
следното предложение:
При анализа на екологичните проблеми да се вземе предвид дейността
изземване на наносни отложения от речни корита и се отрази в ЕО.

10. РИОСВ София

ПЛАМЕН ТАШЕВ
Директор на РИОСВ
Изх. № 05-00-6143/28.06.2016 г.
На Ваш изх. № 3360/18.05.2016 г.

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
химичното
състояние на водите.

Приети

Неприложимо – няма
забележки

Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична
оценка на План за Управление на риска от наводнения в Дунавски
район за басейново управление за периода 2016 - 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
Във връзка с представено в Регионална инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) - София задание за обхват на Доклад за екологична
оценка (ЕО) на План за управление на риска от наводнения в Дунавски
район за басейново управление за периода 2016 - 2021 г., Ви
информирам за следното:
Съгласно предложението за обхват и съдържание, в Доклада за ЕО ще
се анализират и оценят вероятните значителни въздействия върху
околната
среда,
включително
вторични,
кумулативни,
синергични/едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни,
постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия, които
ще бъдат разгледани по отделните фактори и компоненти на околната
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите

Приети

За РЗПРН за р. Арчар при
гр. Димово в резултат от
ПОРН след моделиране на
потенциално бъдещо
наводнение е определен
висок риск на района за
всички от изброените
фактори – обекти от
критичната
инфраструктура,
населението и
предприятие, включено в
групата на IPPC
замърсителите. Към
момента в процес на
изработване са карти на
заплахата и риска от

среда.
Предложеното проекто-съдържание на доклада за ЕО е съобразено със
структурата и задължителното съдържание на доклада за ЕО, посочени
в чл. 86, ал, 3 от Закона за опазване на околната среда.
Предвид горното РИОСВ - София няма конкретни бележки и
препоръки към предложения от Вас обхват на ЕО на План за
управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново
управление за периода 2016 - 2021 г.

11. Областен
управител
Видин

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Изх. № 2803/2682/28.06.2016 г.
Относно: Съгласуване на Задание за обхват и съдържание на Доклад за
Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в
Дунавски район за басейново управление, 2016-2021 г. Ваше писмо, с
изх.№3447/26.05.2016 г., заведено с наш вх. №2803/2254/27.05.2016 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
В отговор на Ваше писмо под горния номер, относно съгласуване на
Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на
План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление, 2016-2021 г., изразявам следното становище:
Съгласувам изготвеното Задание за Доклада за Екологична оценка, със
следния въпрос:
В Таблица 1. „Приоритети и цели за управление на риска от наводнения
в Дунавски РБУ“ към Раздел „3.2 Приоритети и цели за управление на
риска от наводнения" (стр.12), воден обект BG1_APSFR__WO_051 p.
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№

Компетентен
орган /
Заинтересована
страна

Описание на изразени становища/ препоръки/ бележки и др.

Приети/
Неприети

Арчар (при гр.Димово) е определен като Район със значителен
потенциален риск от наводнения /РЗПРН/, с Приоритети на защита:
- 2: „По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и
бизнеса4' и Цел на опазване: 2.2.1.: „Подобряване на зашитата на
значими стопански обекти"и
-3: "Повишаване защитата на околната среда" и Цел на опазване 3.2.:
„Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и
SEVESO обекти)".
В Приложение III „Характеристики на територията, която е вероятно да
бъде засегната" към Заданието, (стр.87-88), по отношение на РЗПРН
BG1_APSFR_DU_001 р.Дунав са посочени потенциално засегнатите
IPPC-инсталации, а за останалите (вътрешни) РЗПРН, какъвто е и
РЗПРН BGl_APSFR_WO_051 р.Арчар при гр.Димово, е посочен само
броят на потенциално засегнатото население, без да е посочена
потенциално
засегнатата
критичната
инфраструктура
и/или
потенциално засегнати IPPC, SEVESO или други значими стопански
обекти.
Предвид горното, не става ясно потенциална заплаха за какво е „РЗПРН
BG1_APSFR_WO_051 р.Арчар при гр.Димово": за обекти от критична
инфраструктура; за IPPC и SEVESO обекти; за населението на гр.
Димово, или за всички изброени.

12. Община
Берковица

МОМЧИЛ СТАНКОВ
Областен управител на област Видин
Изх. № ГЗОС-06-00-41(1)/ 20.06.2016г.
До: ИВАЙЛО ПЕТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Пл. „Жеравица" № 1

Описание на предприетите
действия по отразяване на
коментарите
наводнения за посочения
РЗПРН, които ще дадат
точна информация за
обектите, които биха могли
да бъдат засегнати в
случай на наводнения с
висока, средна и малка
вероятност на настъпване.

Приети

Неприложимо – няма
забележки
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Град Монтана
На Ваш ОМП-ОД-75/1//08.06.2016 г.
Уважаеми господин Петров,
Във връзка с Ваше писмо за предоставяне на становище по „Задание за
обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на План за
управление на риска от наводнения в Дунавски район 2016-2021 г.", Ви
уведомявам:
Община Берковица няма забележки по горецитираното задание.

13. Община Лом

С уважение,
Инж. Милчо Доцов
Кмет на община Берковица
Изх. № 06-00-158 (1) / 201.06.2016г.
ДО: ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
Във връзка с писмо с Ваш №ОМП-04075-/1/08.06.2016г. давам следното
становище за доклада за екологичната оценка на Плана за управление
на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление
2016-2021г.
В Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
басейново управление 2016-2021г. в т.З Приоритети и цели на ПУРН и
мерки и за постигането им не се предвиждат идентифицирани мерки за
районите със значителен потенциален риск от наводнение от р.Лом на
населени места в Община Лом както следва:
Възстановяване на компрометирани диги;
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на
висока вълна;
Възстановяване на регулиращите съоръжения за изпускане на води зад
дигите;
Изграждане на нови корекции.

Приети

По отношение на мерките
за община Лом –
екологичната оценка има
за цел оценка на
въздействията от
предложените в ПУРН
мерки.
По отношение на таблица
ІІІ-4 – пропуснатите зони
са отразени в
преработеното задание.
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В таблица III-4. Защитени зони по Директива за местообитанията от
Плана не са включени защитени зони в Община Лом, както следва:
Защитена местност «Рибарници Орсоя», заповед №РД898/22.11.2001 г.
на МОСВ;
Защитена зона «Долно Линево», директива 92/43 ЕСС;
Защитена зона «Орсоя» , директива 92/43 ЕСС.

14. МВР –
Регионална
дирекция
„Пожарна
безопасност и
защита на
населението“
Монтана

С уважение:
ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом
Peг. № /не се чете/ -512. Екз.2 / 20.06.2016г.
Приети
Изх. № ОМП-04-75-(2) / 20.06.2016г.
ДО: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
СТАНОВИЩЕ
за Доклад за екологична оценка на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район 2016-2021 г.

Неприложимо – няма
забележки към обхвата на
ЕО.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с Ваш № ОМП-04-75-(1)/08.06.2016г. се запознахме с
пълния текст на задание за обхват и съдържание на Доклад за
екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в
Дунавски район 2016-2021 г.
За област Монтана в направленията опазване на човешкото здраве, повисока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса,
подобряване на подготвеността и реакциите на населението за следваш
период от 5 години са предвидени конкретни мерки.
В зависимост от наличната информация, приоритетите и целите са
определени с различна степен на сигурност (ниска, средна или висока).
За висока степен на сигурност определените приоритети и цели са:
Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения;
Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и
наводнения от урбанизираните територии;
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Повишаване на подготвеността на населението за наводнения.
За област Монтана са идентифицирани основни и допълнителни мерки
за подобряване проводимосттите на речни участъци и нови корекции в
градовете Монтана, Берковица, Бойчиновци и Чипровци, както и в
селата Комощица, Септемврийци, Мърчево, Железна. Превала. Те
удовлетворяват изискванията за провеждане на превантивни
мероприятия във връзка със заплахата и риска от наводнения.
Предвидени мерки за защита от наводнения извън Районите със
значителен потенциален риск от наводнения /РЗПРН/ за поречие Огоста
са: поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири;
изграждане на нови корекции; 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; обучение
за ползване на системата за ранно предупреждение; почистване на
речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна;
осигуряване на водозадържане при преминаване на високи води чрез
свързване на речни корита с влажни зони и други.
Алтернативи по отношение управлението на риска от наводнения за
река Дунав са намаляване па риска чрез неинженерни мерки,
включително
аварийно
планиране,
аварийно
реагиране
и
възстановяване след наводнение; прогнозиране на наводнения и
предупреждение; повишаване на информираността на обществото и
ангажирането им в реакция на наводненията, където е уместно.
Изводи
Включването на нови мерки, които отговарят на важни приоритети в
сектор „околна среда" са насочени към предотвратяване и борба с
наводненията за периода 2016-2021 г.
Положително предвиждане е, че нивото на подробност на екологичната
оценка ще се базира на нивото на подробност в процеса на събиране на
информация, която е необходима за разработката на Екологична оценка
/ЕО/.
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Считаме за уместно да напомним, че съгласно Националната програма
за защита при бедствия, мерките за намаляване на риска от наводнения
са част от превантивната дейност по смисъла на Закона за защита при
бедствия. По приоритет те следва за бъдат залагани в годишните
планове за изпълнение на Националната програма за защита при
бедствия, както и да бъдат съобразени при разработване на Плановете
за защита при бедствия на съответното ниво (областно, общинско).
Заключение
Екологичната оценка ще даде възможност за обосновано заключение
относно съвместимостта на определените приоритети и цели за
управление на риска от наводнения в Дунавски РБУ и на мерките за
тяхното постигане, от гледна точка на изискванията за опазване на
околната среда.
Като заинтересована страна, идентифицирана в процеса на определяне
обхвата на ЕО, Регионална Дирекция Пожарна безопасност и защита на
населението към МВР - Монтана дава своето положително становище
относно обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на
План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за
периода 2016-2021 г.
ДИРЕКТОР НА РДПБЗН
Комисар Венцислав Райков
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Приложение 4
Списък на екипа по EO
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Приложение 5
Декларации по Член 16(1) от
Наредбата за EO
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