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Приложение 7.2.11 

 

Мерки за отразяване в окончателния вариант на проекта на ПУРБ 2016 - 2021г. в ДРБУ,  

съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016г. на проекта на плана 

 

Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 - 2021г. в ДРБУ 

1. Предприемане на действия от Басейнова дирекция за определяне и учредяване на санитарно-охранителни зони там, където 

такива не са учредени до момента. 

2. Преразглеждане на разрешителни за водоползване в частта за водните количества, осигуряващи екологичния минимум в реката, 

определен съгласно методиката за екологичен отток. 

3. Прилагане на екологосъобразни  практики, свързани с изграждането на изкуствени или където позволяват условията адаптиране 

на естествени влажни зони, като подходящ начин за пречистване и допречистване на отпадъчни води. 

4. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага 

биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали. 

5. Прецизиране на концептуалните модели на подземните водни тела. 
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Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 - 2021г. в ДРБУ 

6. Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземни води в райони неповлияни от черпене – за оценка на 

средномногогодишното подхранване на подземните води. 

7. Ограничаване на водовземане от подземни водни тела или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво, 

освен при наличие на основанията  за прилагане на чл. 156е от ЗВ. 

8. Въвеждане на изисквания в разрешителните за провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния 

елемент за качество (БЕК) - риби, на реките в участъците между водохващанията и съответното хидротехническо съоръжение. 

9. Участие на Басейнова дирекция чрез подготовка на инструкции и указания при провеждането на ежегодни тренировки и учения за 

изпълнение на външни аварийни планове от кметовете на общини, на чиято територия са разположени предприятия с висок рисков 

потенциал. 

10. При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за 

контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности. 

11. В срок от три години да се проведе проучвателен мониторинг на риби за определяне на зони в реки или участъци от реки, които 

да бъдат защитени от хидроморфологичен натиск, с цел опазване размножаването на рибните видове. 
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Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 - 2021г. в ДРБУ 

12. При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите 

от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси. 

13. За всички водни тела, чието екологично състояние е определено като по-ниско от добро, или в зоните, в които природозащитното 

състояние на водозависимите видове и природните местообитания е неблагоприятно, да се въведат условия при издаване на нови и 

продължаване на срока на действие на издадени разрешителни за водоползване, с цел недопускане влошаване на природозащитното 

състояние на видове или природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони, както следва: 

13.1. Да не се допуска разрешаване на водовземане от водни тела, когато това водовземане може да влоши екологичното им 

състояние и/или е предпоставка за влошаване на природозащитното състояние на водозависими природни местообитания и/или 

местообитания на видове, предвид натиска от водовземания; 

13.2. Въвеждане на условия в разрешителните по реда на ЗВ за осигуряване на функционалната свързаност на водното тяло по 

отношение на фрагментиращи структури, функциониращи без съоръжения за осигуряване на непрекъснатост и проходимост на 

реката или с неефективни такива; 

13.3. Въвеждане на условия при издаване на разрешителни по ЗВ за МВЕЦ/ВЕЦ и при преразглеждане на разрешителни за 

осигуряване на техническо решение и план за изнасяне на дънни утайки. 

14. Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват извън размножителния сезон на 

животинските видове от Приложения № 2 и № 3 на ЗБР, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и 

безпокойство на видовете животни, предмет на опазване. В случай на неотложна необходимост от извършване на строителни 

дейности в този период, дейностите, свързани с отнемане на растителност и земен пласт, да бъдат изпълнени преди размножителния 

период. 

15. При прилагане на мерките, свързани със залесителни дейности, да се предвижда залесяване само с местни видове, включително 

такива формиращи крайречни местообитания, с изключение на съществуващите тополови култури.  
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Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ 2016 - 2021г. в ДРБУ 

16. При определяне местоположението на предстоящите за изграждане пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и 

местата за заустването им да се разглеждат и анализират алтернативи, които избягват територии с природни местообитания в 

защитени зони и с характеристики на такива, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC, както и в близост до тях, извън 

границите на защитените зони.  

17. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни 

материали и гориво-смазочни материали от строителната техника. 

18. За прилагане на мерките, предвиждащи изграждане или реконструкция на изградени "рибни проходи" те да бъдат съобразени с 

ръководството на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН, с технически документ „Measures for ensuring fish 

migration at transversal structures“ (МКОРД/ICPDR,2013) или други приложими европейски ръководства, до приемането на Наредбата 

за рибните проходи по чл. 44б, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите. Приоритетно да се използват близки до природата 

видове проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на 

близките до природата видове, като се препоръчва използването на рибен проход с вертикални слотове. 

19. За всички мерките от ПУРБ, които съвпадат с мерки от Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), да се прилагат 

условията и мерките, предвидени в становището по ЕО за одобряване на ПУРН. 
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20. Специфични мерки за защитените зони:  

20.1. Проектите за закриване на общинско депо за битови отпадъци да предвиждат биологична рекултивация с растителни 

видове, предмет на опазване в съответната защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“, BG0000107 „Суха река“, BG0000181 „Река 

Вит“, BG0000213 „Търновски височини“, BG0000239 „Обнова-Караман дол“, BG0000335 „Карабоаз“, BG0000396 „Персина“, 

BG0000503 „Река Лом“, BG0000569 „Кардам“, BG0000576 „Свищовска гора“, BG0000610 „Река Янтра“, BG0000613 „Река Искър“ и 

BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“. 

20.2. При изграждане/доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа на етап изготвяне на проект 

да се съобрази разпространението на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената 

зона, с цел избягване на засягането им за защитени зони BG0000280 „Златаришка река“, BG0000396 „Персина“, BG0000508 „Река 

Скът“, BG0000610 „Река Янтра“, BG0001014 „Карлуково“ и BG0001036 „Български извор“. 

20.3. Планирането на дейностите за възстановяване на надлъжната и напречна свързаност на реките, в т.ч. речни корита, 

меандри и странични ръкави, да се съобразява с разпространението на природните местообитания и убежища/ укрития/колонии на 

видове, предмет на опазване в зоната, за да се избегне увреждането им, а дейностите да се извършват извън периода на хибернация 

на потенциално засяганите видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000181 „Река Вит“, BG0000239 „Караман дол“, 

BG0000240 „Студенец“, BG0000247 „Никополско плато“, BG0000279 „Стара река“, BG0000335 „Карабоаз“, BG0000239 „Обнова-

Караман дол“, BG0000396 „Персина“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000610 „Река Янтра“, BG0000613 „Река Искър“. 

20.4. При закриване на общинските депа за битови отпадъци, проектите за рекултивация да предвиждат запазване открития 

характер на местността, без залесителни мероприятия в защитени зони BG0002074 „Никополско плато“ и BG0002109 „Васильовска 

планина“. Биологичната рекултивация да предвижда използване на местни видове.  

21. Забрана за зарибяване с хищни риби на водоеми, обитавани от видовете тритони, предмет на опазване в зоните, освен ако 

зарибяването не е необходимо като консервационна мярка 

 


