Документация
за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересовани и
засегнати органи и лица
(в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения,
както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или
преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22 от
Наредбата за ЕО)

Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г.,
посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.) бе проведен обществен достъп и среща за
обществено обсъжданe на доклада за Екологична оценка на проект на План за
управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 20162021 г.
На 21.09.2016 г. Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) е публикувала
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за
управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 20162021 г. Бяха проведени консултации по доклада за ЕО на плана и с компетентния орган
по чл. 4 (МОСВ), както и със съответния компетентен орган по чл. 13, ал. 1 (МЗ) от
Наредбата за ЕО, като им бе предоставена документацията на хартиен и на електронен
носител за становище, заедно със Съобщението за провеждане на консултации.
Съобщението за провеждане на консултации бе предоставено на компетентния орган
по чл. 4 (МОСВ) за сведение а също така и за публикуване на интернет страницата му.
До всички заинтересовани лица, изписани в Схемата за провеждане на консултации,
бяха изпратени уведомителни писма, заедно със Съобщението за провеждане на
консултации.
Проектът на ПУРН в Дунавски РБУ и Екологична оценка на плана, заедно с
всички приложения към нея, бяха на разположение на заинтересованите страни в
сградата на Басейнова дирекция „Дунавски район” на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа”
№ 60, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Лица за контакти: Веселка Павлова директор на дирекция „Планове и разрешителни”; Весела Комаревска – мл. експерт в
отдел „Планове за управление”.
Проектите на документите са публикувани на електронната страница на
Басейнова дирекция „Дунавски район” (www.bd-dunav.org), в раздел „Управление на
водите”, подраздел „Управление на риска от наводнения”, секция „Екологична оценка”.
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След приключване на обществения достъп по консултациите по чл. 20, ал. 1 от
Наредбата за ЕО - на 27.10.2016г. от 11:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция
"Дунавски район" в гр. Плевен, заседателна зала 7 ет., бе проведено обществено
обсъждане на доклада за Екологична оценка и всички приложения към него,
включително Доклада за ОСВ и проекта на ПУРН в Дунавски РБУ.
Срещата бе ръководена от инж. Веселин Монев - Директор на Дирекция
"Контрол", упълномощен за целта със Заповед № 96/27.10.2016 г. на Директора на
БДДР.
По време на срещата г-жа Веселка Павлова - Директор на Дирекция "Планове и
разрешителни" в БДДР запозна присъстващите с проекта на ПУРН в Дунавски РБУ,
включително с етапите за неговото разработване, проведените консултации и
предложенията за промени в Програмата от мерки, постъпили в резултат на
консултациите по чл. 146р, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.
Възложителят бе осигурил присъствието на срещата на ръководителя на
колектива и на независимите експерти от екипа на "ПОВВИК" ЕАД - дружеството,
което съгласно Договор №Д-ЕО-1/15.04.2016 г. следва да изпълни консултантска
услуга за изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План
за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Г-жа
Светла Трайчева - Ръководител екип запозна присъстващите с целите, съдържанието,
резултатите и заключенията от извършената ЕО на проекта на ПУРН.
На срещата за обществено обсъждане беше попълнен присъствен лист и беше
воден протокол от лице, определено със Заповед № 96/27.10.2016 г. от Директора на
БДДР. Протоколът за срещата е изготвен в срок от 3 дни от датата на срещата и е
подписан от упълномощеното от Директора на БДДР лице и от протоколиста, и е
одобрен от Директора на БДДР. Копия от Заповед № 96/27.10.2016 г., Протоколът от
общественото обсъждане, както и присъственият лист са приложени към настоящата
документация в Приложение 1.
В 30-дневния срок за обществен достъп до Доклада за ЕО, по време на
общественото обсъждане и след него няма устно изразени или постъпили писмени
възражения или отрицателни писмени становища по Екологичната оценка и по
проекта на ПУРН в Дунавски РБУ.
Получените Писма и Становища, получени в 30-дневния срок за обществен
достъп до Доклада за ЕО, по време на общественото обсъждане и в срок от 3
календарни дни след него, са изписани в Справка за проведените консултации с мотиви
за приемане или не на получените мнения и предложения, която е приложена като
Приложение 5 на Доклада за ЕО, а също така и като Приложение 2 на настоящата
документация.
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След проведените консултации с отговорните институции и обществеността
докладът за ЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в
хода на консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не
касаят нито методиката на оценяване, нито оценката на въздействията, нито изводите и
заключенията на ЕО. Докладът за ОС не е допълван и променян, тъй като не е
възникнала такава необходимост.
Във варианта на ПУРН, който е бил на обществен достъп с доклада за ЕО, в
резултат от получените писма и становища в хода на консултациите с отговорните
институции и обществеността са настъпилите промени в Програмата от мерки (ПоМ),
които могат да бъдат обобщени в следните групи основни предложения:
1. Мерки, които отпадат от ПУРН;
2. Преформулиране на мерки;
3. Конкретизиране местата на прилагане на мерките;
4. Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността
на мерките или обхвата на прилагане на мярката (РБУ, РЗПРН).
5. Нови мерки за включване в ПУРН;
В резултат от обществените консултации отпадат следните структурни мерки,
включени в проекта на ПУРН:
 По предложение на Столична община: за РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041:
мярка с код PRE57-PRO42-REAC130 „Възстановяване на компрометирани
диги” за лява дига на р.Лесновска, м-ст "Лаката", дължина 1806 м и мярка с
код PRE57-PRO42-REAC130 „Възстановяване на компрометирани диги” за
дясна дига - земно насипна, от км 10+670 до км 11+010, дължина 340 м.
 По предложение на Община Севлиево: за РЗПРН с код
BG1_APSFR_YN_041: мярка с код PRE58-PRO43-REAC131 "Надграждане на
диги" за района около Севлиево.
Предложено е преформулиране на следните мерки:
 По предложение на Столична община се въвежда формулировка
„Изграждане на нови корекции” вместо стара формулировка на мярка с код
IS_041_IM_А.1.2.1 (по нац.каталог - PRE16-REAC17) „Почистване на речни
участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна”.
Въздействието на мярката е оценено в ДОСВ и ДЕО и не се очакват нови
въздействия за РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_041.
По предложение на „Напоителни системи” ЕАД са конкретизирани местата за
прилагане на следните мерки:
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 „Възстановяване на компрометирани диги” – направени са конкретни
предложения за местата на прилагане на мярката, като въздействието й е
оценено в ДЕО и ДОСВ, включително са предвидени общи и специфични
смекчаващи мерки при реализацията им;
 „Изграждане на земно-насипна дига и комбинация” – предложено е мярката
да се приложи в рамките на населените места Одринци и Долина.
Местоположението на населените места попада извън РЗПРН и е извън
защитени зони, поради което не се променят заключенията от екологичната
оценка и оценката за съвместимост.
Първите четири групи мерки (мерките, които отпадат от ПУРН,
преформулираните мерки, конкретизиране местата на прилагане на мерките, промяна
на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността на мерките или
обхвата на прилагане на мярката - РБУ, РЗПРН), не касаят и не водят до промени на
разработените доклади за ЕО и ОС.
По отношение на петата група: предложените нови мерки за включване в ПУРН:
1. Голяма част от предложените нови мерки се отнасят към така наречените
„неструктурни“ или „меки“ мерки, които нямат пряко отношение към
околната среда като цяло, те са без пряко въздействие, но с общ положителен
ефект или са мерки с директен принос към опазване на околната среда.
2. Предложените нови структурни мерки включват следните предложения,
описани по-долу по общини:
Предложение от Община Априлци за включване на мерки за почистване на
речни участъци и дерета от дървета, храсти, отпадъци и други натрупвания за
осигуряване преминаване на висока вълна . Община Априлци не попада в определените
и утвърдени РЗПРН, но предложената мярка е обща за целия РБУ. Въздействието от
тази мярка е оценено в ДЕО и ДОСВ, като са предвидени общи и специфични
смекчаващи мерки.
Община Мизия предлага за включване в ПУРН на мерки за:
1. Почистване и продълбочаване на река Скът от регулационната граница на
гр.Мизия до устието на реката в река Дунав. Мярката за почистване на р. Скът е
включена в поректа на ПУРН и въздействието й е оценено в ДЕО и ДОСВ.
Предложението на общината само конкретизира участъците, където мярката ще бъде
прилагана.
2. Изграждане на байпасен канал, свързващ левия бряг на река Скът с десния
бряг на река Огоста в извън урбанизираната територия;
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3. Връщане на корекцията на река Огоста в първоначалния вид на реката, така че
реката отново самостоятелно да се влива в р. Дунав без да образува общо водно тяло с
река Скът, водещо до подприщване на оттока в река Скът и до повишаване на нивото
на подпочвените води.
Мерките за изграждане на байпасен канал и връщане на корекцията на р. Огоста
в първоначалния й вид са предвидени за реализация извън границите на защитени зони.
4. Изграждане на дъждовна канализация в рамките на гр.Мизия - изграждането
на дъждовна канализация в рамките на гр. Мизия е планирана за реализация само в
границите на урбанизираната територия и не засяга защитени зони.
Предложения от Община Стражица за изграждане на корекция за три участъка
от р. Стара река в границите на населените места и ремонт на 4 бр. общински язовири,
които попадат извън РЗПРН и извън граници на защитени зони.
Предложения от Община Главиница, свързани с включване на мерки за:
1. Почистване и възстановяване на съществуващи дерета на язовири и реки на
територията на Община Главиница в т.ч.: дере на река Царацар, започваща от Община
Исперих, преминава през Община Главиница през землищата на с.Подлес, с.Осен и
с.Стефан Караджа и продължаваща през Община Тутракан; дере на каскадно
разположени язовири в землищата на с.Сокол, с.Дичево, с.Зафирово, през с.Малък
Преславец до река Дунав; дере на каскадно разположени язовири в землището на
с.Зафирово през с.Долно Ряхово до река Дунав.
Местоположението на предложените мерки попада извън определените РЗПРН в
Дунавски район. Мярката, свързана с почистване е обща за целия район за басейново
управление и въздействието от изпълнението й е оценено в ДЕО и ДОСВ, като са
предвидени общи и специфични смекчаващи мерки.
2. Изграждане на баражна стена в землището на с.Листец за регулиране
изпускането на водата, идваща от Община Исперих, и която се събира при проливни
дъждове. Необходимостта от изграждане на съоръжението, което по – скоро ще бъде
една дига с възможност за контролирано изпускане на водата, е породено от факта, че
се цели да се защити населението и имуществото на гр.Главиница от евентуално
наводнение. Изборът на място е обусловен от това, че при обилни дъждове или при
придошли води от съседни общини голяма площ до с.Листец се събира голямо
количество вода. Това поражда опасност за гр.Главиница, защото няма възможност да
се задържи водата в този участък, поради което е необходимо да се изгради подобно
съоръжение. Стената (дигата) ще се изгради от земно – насипен тип. Дължина – около
80 м., височина около 10 м. Приблизителните координати са: Начало – 43° 50`36.95"
СШ, 26о52`10.53" ИД; Край - 43°50`36.97" СШ, 26°52`07.69" ИД.
При преглед на изпратената на екипа, изготвил ДЕО и ДОСВ, допълнителна
информация за местоположението на мярката за изграждане на „баражна стена“ в
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землището на с. Листец, както и допълнителна информация от различни източници
(ГИС на МРРБ, Google Earth, Google Maps, Google Street view и др.) се установи
следното:
 Указаното местоположение на мярката, попада в границите на защитени
зони Лудогорие - BG0002062 за опазване на дивите птици и BG0000168
за опазване на природни местообитания и местообитания на дивата флора
и фауна, както и в обхвата на специализиран слой постоянно затревени
площи 2016, МЗХ. Попада и във физически блок на затревени площи с
висока природна стойност съгласно приложение към Заповед № РД09-59
от 02.02.2010 г. на Министъра на ЗХ.
 Посоченото местоположение за изграждане на баражна стена е северно от
два водоема (имоти с идентификатори 43894.50.44 и 43894.50.45),
отразени в картата на физическите блокове с код 405 и 402 (влажни зони
и езера, язовири и блата). Водоемите са разположени в открити тревни
местообитания с единични дървета, представляващи имот 43894.50.48 и
отразени като физически блок с код 040 – пасища, мери и ливади.
 По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в обхвата на
предвидената мярка няма картирани природни местообитания от
Приложение 1 на Директива 92/43/ЕС.
 В имот 43894.50.48 (физ. блок с нтп 040) са моделирани и картирани
местообитания на лалугер (Spermophillus citellus), предмет на опазване в
ЗЗ BG0000168 Лудогорие. Видът е установен в суходолието между селата
Зебил, Вълкан и Листец. Местообитанията са разположени южно от с.
Листец, а предложената мярка – североизточно от с. Листец, така че не се
очаква засягането им.
 Самите водоеми са моделирани като потенциални местообитания на
видрата (Lutra lutra), като няма данни за присъствие на вида в тях. Не се
предвижда засягане на водоемите.
 Не се очакват отрицателни въздействия върху рибни популации на
консервационно значими видове, тъй като в района няма постоянни
водни течения, предоставящи подходящи за тях местообитания.
 Възможни са незначителни отрицателни въздействия (безпокойство,
прогонване, компрометиране на гнезденето) върху видове птици (осн. от
разред Врабчоподобни и ливаден дърдавец), предмет на опазване при
осъществяване на строителни дейности през размножителния им период.
Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху места за
хранене на хищни птици и водолюбиви птици.
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Характерът на предвидената мярка не предполага значителни отрицателни въздействия
при извършване на изкопно-насипни дейности или СМР върху предмета и целите на
опазване на двете защитени зони при прилагане на следните смекчаващи мерки,
предвидени за мярката от ПУРН „Изграждане на земно насипни диги“ в ДОСВ:
 Ограничаване на строителните дейности до границите на предвидената в
проекта строителна полоса, чийто размер следва да е редуциран до възможния
минимум.
 Екологосъобразна организация на строителството – къс срок за изпълнение
извън размножителния период на потенциално засяганите животински видове
(вкл. птици), предмет на опазване в защитените зони.
Община Троян предлага включване на следните мерки:
1. В РЗПРН с код BG1_APSFR_OS_031 и име р.Осъм при гр.Троян да бъде
добавена нова мярка "Изграждане на нови корекции" /PRE49-PRO34-REAC121/ за
изграждане на нови коригирани участъци по реката в рамките на населеното място.
Предложената мярка не попада в границите на защитена зона, поради което не се
променят заключенията от екологичната оценка.
2. Изграждане на дъждовна канализация в ж.к. "Лъгът" в гр.Троян. Мярката е
планирана за реализация само в границите на урбанизираната територия на гр. Троян и
не засяга защитени зони.
Община Габрово предлага за включване на 10 конкретни места за прилагане на
мярка "Изграждане на нови корекции" и 6 места за прилагане на мярка "Реконструкция
и поддържане на корекциите". Мерките се предвижда да бъдат приложени в границите
на урбанизирани територии, поради което не се очаква възникване на значително
отрицателно въздействие върху околната среда и защитени зони и не се променят
заключенията от екологичната оценка.
Община Берковица предлага включване на проекти и мерки на територията на
Община Берковица – гр. Берковица, с. Ягодово и с. Комарево, целящи намаляване на
риска от наводнения. Предложени са 8 конкретни места за прилагане на мярка
"Изграждане на нови корекции". Мерките са планирани за осъществяване само в
границите на урбанизирани територии и не засягат защитени зони и не се очаква
възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда и защитени
зони, поради което и не се променят заключенията от екологичната оценка.
Към настоящата документация е приложена актуализираната програма от мерки
(ПоМ) след проведените консултации.
Извършеният анализ на всяка от предложените нови структурни мерки показва,
че не се очакват значителни въздействия от прилагането им, не се променят
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заключенията от екологичната оценка и оценката за съвместимост и не налагат
допълнителни промени в Докладите за ЕО и ОС на ПУРН.
Поради гореописаното не е възникнала необходимост от възлагане допълването
на Екологичната оценка или продължаване на консултациите по ЕО на проекта на
ПУРН в Дунавски РБУ и Възложителят внася искане за издаване на становище по ЕО
по образец съгласно приложение № 5 от Наредбата за ЕО до компетентния орган.
Приложения:
1. Копие на Заповед № 96/27.10.2016 г. на Директора на БДДР, Протокол и
присъствен лист от проведеното обществено обсъждане.
2. Справка за проведените консултации.
3. Актуализирана програма от мерки (ПоМ) след проведените консултации
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