
Приложение 17

№ Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРН

1

Общи смекчаващи мерки, които да се прилагат в защитените зони за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятни въздействия от заложените в 

ПУРН структурни/строителни мерки:

1.1.Всички структурни мерки от Програмата от мерки на ПУРН, свързани с изграждане на 

нови диги и корекции, освен при доказана необходимост и липса на алтернативни решения, 

да се реализират извън границите на защитените зони и след оценка съгласно мярка I.А.2. 

Мярката не се отнася за тези структурни мерки, предвиждани в населени места и селищни 

образувания, попадащи в границите на зоните.

1.2.На етап идеен проект, да се консултира с БДДР възможността за заместване на 

инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е идентифициран потенциал за 

значително засягане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитените зони, с по-щадящи мерки от националния каталог от мерки, съгласно 

таблица 8 „Предлагани алтернативи на конкретни мерки от Програмата от мерки за ПУРН в 

ДРБУ“ от ДОСВ. 

1.3.С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие всички планове, 

проекти, програми и инвестиционни предложения, които могат да окажат 

хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела в обхвата на ДРБУ и не са 

свързани с изпълнение на мерки от ПУРН и ПУРБ, да бъдат консултирани с БДДР и 

съобразени с териториалния обхват и период на изпълнение на предвидените в ПУРН 

мерки, които следва да се считат за приоритетни. 

1.4.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. 

1.5.При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи дейности 

(напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при възможност извън 

природни местообитания или местообитания на видовете, вкл. птици, предмет на опазване 

в защитените зони.

2

Специфични смекчаващи мерки, които да се прилагат в защитените зони за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятни въздействия 

от заложените в ПУРН структурни/строителни мерки:

2.1.В случай, че изпълнението на мерки за поддържане на водния режим на съществуващи 

или възстановени влажни зони (естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.) 

и създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона, е свързано със създаване 

на нови канали, това да се осъществи за кратък период извън размножителния период на 

консервационно значимите видове.

Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 

предполагаемите неблагоприятни последствия съгласно Становище по ЕО на ПУРН
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2.2. Изпълнението на мерки за отстранявания на затлачвания на речното корито и 

почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна:

− да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат крайречната и естествената 

островна растителност; 

− да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове;

− да се прилага при доказана необходимост по надлежния ред.

2.3.Мярката за премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 

складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета да се 

прилага извън размножителния период на водозависимите видовете.

2.4. Мерките за премахване на опасни, пречещи и/или неефективни язовири и регулиращи  

съоръжения за изпускане на води зад дигите да се изпълняват:

− чрез регулирано източване с по-малък дебит и по-голяма продължителност с цел 

намаляване на върха на високата вода.

− извън размножителния период на консервационно значимите водозависими и крайречни 

животински видове.

2.5.Мярката за създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни 

тераси на реките да се планира само в заблатени крайречни райони, където допълнителното 

им заливане не променя съществено хидрофизичните условия на терена, а опресняването на 

застоялите води би имало положителен ефект върху местообитания и видове, предмет на 

опазване в зоните. 

3
3. При реализиране на мерките по плана да се включват критерии, свързани с насърчаване 

на зелените проекти. 

4

4. 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.

5
5. Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата от 

засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

6
6. Прекратяване на водовземането за питейно-битови цели от водовземни съоръжения при 

констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение. 

7

7. За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и 

предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в РЗПРН - при 

актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване на големи аварии и 

докладите за безопасност - при необходимост да се изисква и становище от Басейновата 

дирекция.

8

8. В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се взема предвид наличието 

на условия на уязвимост от наводнения, свързано с вероятност от възникване на голяма 

авария и да се предвидят конкретни мерки за намаляване на евентуалните последици за 

околната среда и живота и здравето на хората при възникване на авария в резултат от 

наводнения, като в тези случаи да се изисква и становище от Басейновата дирекция.
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9

9. При условие, че предвидените в ПУРН мерки за защита от наводнения ще се прилагат в 

санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битови цели или минерални 

води, то тези мерки следва да се съобразят с режимите на ограничения и забрани в тези 

зони. 

10

10. Да се осигури допълнителна информация кои естествени извори и водовземни 

съоръжения на минерални води попадат в границите на заливане при различните сценарии 

на наводнения в РЗПРН съгласно съответните карти.


