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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПАМЕТНА ЗАПИСКА
На 10 юни 2016 г., в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се
проведе обществено обсъждане на проектите на Планове за управление на риска от
наводнения 2016-2021(ПУРН) за Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски райони за
басейново управление. На срещата присъстваха експерти от дирекции: „Биологично
земеделие и растениевъдство“, „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии“,
„Поземлени отношения и комасация“, ГД „Земеделие и регионална политика“ в МЗХ,
Изпълнителна агенция по горите, „Напоителни системи“ ЕАД, експерти от МОСВ, отдел
„Управление на риска от наводнения“ към дирекция „Управление на водите“ и от
Басейнова дирекция Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски райони за басейново
управление, съгласно приложеният присъствен списък.
Предмет на срещата бе обсъждане на предвидените за изпълнение от МЗХ 26
(двадесет и шест) мерки в ПУРН.
Резултати от проведената дискусия:
1. Във връзка с предвидените мерки за залесяване в проекта на ПУРН на БДДР, бе
поставен въпросът дали са предвидени определени места, където да се приложи
мярката или по принцип става въпрос за залесяване, а също така дали е изяснена
собствеността на териториите, които ще бъдат залесени.
Отговорът, които бе даден от представителите на БДДР, е че в текста на Програмата
от мерки това не е конкретизирано.
2. По отношение на мярка: „Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения“, предвидена за изпълнение в района на гр.Никопол от МЗХ,
„Напоителни системи“ ЕАД, в допълнителната информация и пояснения към
мярката е уточнено, че става въпрос предимно за канавки, резервоари, шахти и др.
Според представителите на МЗХ, текстът следва да бъде прецизиран, тъй като
вероятно не става въпрос за канавки, а за подобряване на отводнителната система.
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Експертите на ведомството изискаха при възможност да се даде дефиниция на
понятието „резервоар“ в контекста на предвидената мярка. В случай, че става въпрос
за ретензионен обем, то тогава мярката няма се прилага в района на гр.Никопол.
На въпросът „Какво е основанието на точно определеното в ПУРН място да се
изпълнява мярката“, отговорът който бе даден е, че въз основа на направеният
анализ е определено и мястото за изпълнението й.
3. По отношение на мярка: „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“, представителите на
МЗХ уточниха, че в момента се извършва паспортизация на съоръженията,
собственост на МЗХ по Наредба №5 за техническите паспорти на строежите и по
тази причина ще се направи актуализация на техническите характеристики на
съоръженията.
4. По отношение на мярка: „Актуализиране на наредбите за поддържане и
експлоатация на малките язовири с цел безопасно провеждане на високите вълни,
породени от поройни наводнения“, представителите на МЗХ предложиха да отпадне,
тъй като има нарочно създаден орган към Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор, който следва да подготви проект на наредба за условията и редът
за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и
на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им
състояние.
5. По отношение на мярка: „Почистване и стопанисване на речните легла в границите
на урбанизираната територия – Ежегодно почистване на четирите ГНК с цел
осигуряване проектната проводимост – обща дължина на каналите 3,5 км.“,
предвидена за изпълнение в района на гр.Сандански, представителите на
„Напоителни системи“ ЕАД настояха тази мярка да отпадне, тъй като напояването
няма отношение към наводненията.
В тази връзка както БДЗБР, така и останалите две БД следва да прегледат
Програмата от мерки към ПУРН и да направят нужните корекции, в съответствие с
горния коментар.
На работната среща бе направен и общ коментар по отношение режимите за устойчиво
управление на водите в зони по Натура 2000, които следва да бъдат съобразени с
разпоредбите на Наредба №4 за защита на горските територии срещу ерозия и порои, и
строеж на укрепителни съоръжения и на Наредба №8 за сечите в горите.

Също така в хода на срещата се направи и уточнението, че предвидените за изпълнение
мерки са приоритизирани, като приоритетността на всяка мярка е посочена в отделна графа
в Програмата от мерки на ПУРН.
За постигане на съответствие на резултатите от проведената дискусия с разработените
програми от мерки към ПУРН в Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски райони за
басейново управление се взе решение в едномесечен срок от провеждане на срещата, МЗХ
да изпрати на електронен път в МОСВ своите предложения за прецизиране и промени в
Програмата от мерки към ПУРН, като първо се започне с програмата от мерки на БД
„Черноморски район“, предвид че крайният срок за провеждане на обществените
консултации изтича на 30 юни 2016 г.
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