СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
по Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в
Западнобеломорски район с всички приложения към него, изготвени съгласно
изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12/2016 г.)
1. Информация за възложителя на плана:
Възложител: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" (БД „ЗБР“),
представлявана от Вангелия Иванова – Директор
Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66
Телефон: 073/894 103; Факс: 073/894 102; e-mail: bdblg@wabd.bg
Лице за контакти: Нели Гоцева – началник отдел „Планове”
Тел./GSM: 073 894 111; 0885 383 802; e-mail: nelygotseva@wabd.bg
2. Обща информация за предложения план
а) Основание за изготвяне на плана
Проектът на ПУРН за ЗБРБУ (2016-2021 г.) се изготвя в изпълнение на изискванията на
чл.7 на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения
(ДН), транспонирани в Глава Девета „Защита от вредното въздействие на водите” - чл. 146и
на Закона за водите. Съгласно разпоредбите на чл. 155, ал. 1 т. 2б от ЗВ Директорът на
Басейнова дирекция е компетентен орган за басейново управление, отговорен за
разработването на Плана за управление на риска от наводнения.
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана
Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на
риска от наводнения, изцяло транспонирана в Закона за водите, Р България е длъжна да
извърши оценка на степента на риска от наводнения, да състави карти с мащаба на
наводненията на изложените на риск области и да предприеме адекватни и координирани
мерки за намаляване на този риск чрез разработването на План за управление на риска от
наводнения.
На 29.01.2016 г. БД „ЗБР“ публикува на интернет страницата си проект на ПУРН.
Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на ПУРН се публикува и предоставя на
обществеността за консултации и писмени становища за срок от не по-малко от 6 месеца удължен до 08.11.2016 г.
Планът за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за басейново
управление на водите има период на действие 2016-2021 г. и влиза в сила след
утвърждаването му от Министерски съвет.
в) Териториален обхват
ПУРН за ЗБРБУ се разработва за територията на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“ – Благоевград, която се намира в Югозападна България и
обхваща около 11 % от територията на страната (11 965 km2). Административен център на
района е град Благоевград. Районът обхваща водосборните области на основните реки
Струма, Места и Доспат.
На изток ЗБРБУ граничи с Източнобеломорски район, на север – с Дунавски район, на
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юг и запад границите съвпадат съответно с държавните граници на Република България с
Република Гърция, Република Сърбия и Република Македония.
Основните реки Струма, Места и Доспат са трансгранични. Реките Струма и Места
пресичат държавната граница и се вливат в Егейско море на територията на Република
Гърция. Река Доспат пресича държавната граница и се влива в река Места на територията на
Република Гърция. Реките Струмешница и Лебница (притоци на река Струма) са
трансгранични между Р България и Р Македония. Река Драговищица (приток на Струма) е
трансгранична между Р България и Р Сърбия.
Като административно-териториален обхват ЗБР покрива изцяло или частично 6
области на Република България: Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик, София и
Смолян; 33 общини: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич,
Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда, Бобов дол,
Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Батак,
Самоков, Трекляно, Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън, Доспат и Велинград
и 600 населени места.
г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/
В териториалния обхват на Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“ по
смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) попадат 2 национални парка, 2 природни
парка, 14 резервата, 4 поддържани резервата, 37 природни забележителности и 56 защитени
местности.
Предвидените мерки към ПУРН засягат единствено територията на национален парк
„Пирин“.
В обхвата на ЗБРБУ попадат изцяло или частично 25 защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (съгласно Директива 92/43/ЕИО) и 19
защитени зони за опазване на дивите птици (съгласно Директива 2009/147/ЕИО) от мрежата
Натура 2000.
Райони със значителен потенциален риск от наводнения, определени в ЗБРБУ,
попадат в границите на 9 защитени зони (ЗЗ BG0001012 „Земен“, ЗЗ BG0001013 „Скрино“,
ЗЗ BG0000366 „Кресна - Илинденци“, ЗЗ BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“, ЗЗ
BG0000625 „Изворо” и ЗЗ BG0001375 „Острица“ - за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна; ЗЗ BG0002003 „Кресна“ и ЗЗ BG0002098 „Рупите“ - за опазване
на дивите птици; ЗЗ BG0000209 „Пирин“ - за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна и на дивите птици) от мрежата Натура 2000.
Защитените зони, в чиито териториален обхват попадат мерки от Програмата от
Мерки към ПУРН са: Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна (съгласно Директива 92/43/ЕИО): ЗЗ BG0001012 „Земен“; ЗЗ BG0001013
„Скрино“; ЗЗ BG0000366 „Кресна - Илинденци“; ЗЗ BG0001028 „Среден Пирин Алиботуш“. Защитени зони за опазване на дивите птици (съгласно Директива
2009/147/ЕИО): ЗЗ BG0002003 „Кресна“; ЗЗ BG0002098 „Рупите“ и Защитена зона по двете
директиви - Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕИО: ЗЗ BG0000209 „Пирин“.
Предвидените мерки в Програмата от Мерки към ПУРН не засягат ЗЗ BG0000625
„Изворо” и ЗЗ BG0001375 „Острица“.
Съгласно изискванията на МОСВ като приложение към доклада за екологична оценка
е изготвен Доклад за оценка на степента на въздействие на проекта на ПУРН върху предмета
и целите на защитените зони. Докладът е получил положителна оценка от Министъра на
околната среда и водите.
д) Основни цели на плана
Планът допринася за повишаване на осведомеността и разбирането на риска от
наводнения от обществеността, държавните ведомства и други организации. Той създава
възможност за активен, иновативен, ефективен и интегриран подход за управлението на
риска от наводнения.
ПУРН се отнася до всички аспекти от управлението на риска от наводнения,
фокусирайки се върху предотвратяването, защитата и подготвеността и вземайки предвид
характеристиките на съответния речен басейн.
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Основни елементи на плана са:
 заключенията на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН);
 определените Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН);
 картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от
наводнения;
 описание на целите за управление на риска от наводнения;
 определяне на структурни и неструктурни мерки за постигането на тези цели в
рамките на всеки район и техния приоритет.
Директивата за наводнения ясно фокусира целите при управлението на риска от
наводненията за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията
върху:
 човешкото здраве;
 околната среда;
 културното наследство;
 стопанската дейност;
 неструктурните инициативи и/или намаляването на вероятността от наводнения (ако е
уместно).
С определяне на приоритетите и целите за управление на риска от наводнения се
гарантира по-ефективна ориентация на мерките за предотвратяване и защита от наводнения
при обосноваване на Програмата от мерки. Въз основа на установените заплаха и риск, за
отделните РЗПРН са определени специфични приоритети и цели, които да спомогнат за
разрешаването на идентифицираните проблеми, а именно:
 Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве;
 Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса;
 Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда;
 Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението;
 Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на риска
от наводнения .
Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения е изготвена в
съответствие с изискванията на чл.146к, ал. 1 от Закона за водите. В нея са включени мерки,
групирани според принадлежността им към специфичните аспекти на управлението на риска
от наводнения, за целия Западнобелорски район и за отделните РЗПРН.
е) Финансиране на плана
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски РБУ е
разработен чрез консултантска помощ в рамките на проект № DIR-51211229-1-171
„Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран чрез
Процедура
за
директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007
- 2013 г.". Изработването на Екологичната оценка на ПУРН в Западнобеломорски РБУ се
осъществява чрез целево финансиране от Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС).
Потенциалните източници за финансиране на мерките в ПУРН включват държавен
бюджет; общински бюджети; ПУДООС; Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Програми за териториално
сътрудничество.
ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно
регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма
за участие на обществеността
Изготвянето на ПУРН включва три основни етапа:
 Изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения;
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Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения;
Изготвяне на План за управление на риска от наводнения и Програма от мерки за
намаляване на риска от наводнения.

Проект на план за управление на риска от наводнения и резултатите от отделните
етапи на неговото разработване са публикувани на интернет страницата на Басейнова
дирекция „Западнобеломорски район” на адрес: http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-1230-02.
3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана
Съгласно чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите, първият план за управление на риска от
наводнения се разработва съгласувано с актуализацията на плана за управление на речните
басейни.
Отговорен орган за прилагането на плана е Басейнова Дирекция „Западнобеломорски
район“ – Благоевград.
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана
Компетентен орган за одобряването на ПУРН е Министерски съвет по предложение
на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 160 от Закона за водите.
5. Място за публичен достъп
Документите (проект на ПУРН, доклад за ЕО с нетехническо резюме, доклад за ОСВ и
приложенията към тях) са предоставени за достъп в сградата на Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район“ – Благоевград, гр. Благоевград, бул. „Св .Димитър Солунски” №
66, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Лице за контакти: Нели Гоцева - началник
отдел „Планове”.
Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Басейнова
дирекция „Западнобеломорски район” - (www.wabd.bg), в раздел: „Проект на ПУРН 20162021 г.”
6. Време за публичен достъп
30 дни, считано от 10.10.2016 г.(датата на публикуване на съобщението) до 08.11.2016 г.,
включително.
7.

Начин за изразяване на становище

Становища и мнения могат да се депозират на място, с писма на адрес:, гр. Благоевград,
бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, по факс: 073 894 102, по електронна поща:
bdblg@wabd.bg.
След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено
обществено обсъждане на проекта на ПУРН, доклада за ЕО, Доклада за ОСВ и всички
приложения към тях.
Общественото обсъждане ще се проведе на: 10.11.2016г. от 11.00 часа, в гр.
Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски" № 66, зала №2-втори етаж.
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