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Доклад за ЕО на ПУРБ в ЗБР 2016-2021г. 

ЕТАПИ НА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕО 

ДЕО на ПУРБ на Басейнова дирекция Западнобеломорски район е изготвен на основата на 
одобрено и съгласувано задание за обхвата и съдържанието на ДЕО. Като неразделна част 
от ДЕО е изготвеният ДОСВ върху защитените зони, попадащи в рамките на ПУРБ. 

Задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по заданието за 
определяне на  обхвата на  оценката са проведени с: 

• Министерство на околната среда и водите (на  основание чл.  19a  т.  1  от Наредбата),  

• Министерство на здравеопазването (относно съдържанието и обхвата  на  оценката  па  
здравно-хигиенните аспекти  на  околната  среда и риска за човешкото здраве,  на 
основание чл. 19а, т.2 от Hapедбата за ЕО) 

• и други специализирани ведомства:  

• Басейнова дирекция – ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ район;  

• Регионалните инспекции по околна среда и води в териториалния обхват на Басейновата 
дирекция; 

• Областните администрации в териториалния обхват на Басейновата дирекция; 
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Доклад за ЕО на ПУРБ в ЗБР 2016-2021г. 

Докладът по ЕО е със съдържание, съгласно одобреното задание и както следва: 

ВЪВЕДЕНИЕ  

1. СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ВРЪЗКА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ 
БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ;  

2. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО 
НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН;  

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО 
ЗАСЕГНАТИ, а именно : 

• Територии, определени за водочерпене за човешка консумация; 

• Зони, чувствителни към биогенни елементи съгласно Директива 91/271/ЕИО и зони, обявени като 
уязвими съгласно Директива 91/676/ЕИО 

• Зони, определени като чувствителни с цел опазване на местообитанията, при които поддръжката или 
подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните обекти по 
“НАТУРА 2000“, определени съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО; 
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4. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН. 

5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, 
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ 
РАЙОН, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ В 
ПРЕДВИД ПРИ  ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2021 Г. 

6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ, МАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО 
НАСЛЕДСТВО И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ  

7.МЕРКИТЕ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-
ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

7.1. МЕРКИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ПУРБ  

7.2. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ 
БАСЕЙНИ  
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8. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 
НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА НОУ-ХАУ
  

9. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
ПРИЛАГАНЕТО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Повърхностни води 
 

Основните цели на ПУРБ за повърхностните води са екологичните цели,  определени в 
чл. 4 на РДВ и целите за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ  
 

предотвратяване 

влошаването на 

състоянието на 

всички 

повърхностни водни 

тела. 

опазване, 
подобряване и 
възстановяване на 
всички 
повърхностни водни 
тела за постигане 
добро състояние на 
водите. 

опазване и подобряване 
качеството на водите 
във всички изкуствени и 
силно модифицирани 
водни тела и постигане 
на добър екологичен 
потенциал и добро 
химично състояние на 
повърхностните води. 

предотвратяване, 
прогресивно намаляване 
и прекратяване наведнъж 
или на етапи на 
замърсяването от 
емисии, зауствания и 
изпускания на 
приоритетни и 
приоритетно опасни 
вещества. 
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В ПУРБ на БДЗБР, по отношение на повърхностните води са 
идентифицирани следните групи проблеми 

Силна уязвимост на 

наличният в реките воден 

ресурс, резултат от 

засушаване и воден 

недостиг. 

 

Негативно влияние, което 

оказват изградените 

деривационни МВЕЦ, върху 

оттока на реката, в участъка 

между водовземането и 

заустването обратно на 

отнените водни количества. 

Проблеми, свързани с 

количеството на водите 

Проблеми, свързани с качеството на водите Други идентифицирани 

проблеми 

заустване на непречистени битови 
отпадъчни води от канализационни 
мрежи; 
 
заустване на индустриални отпадъчни 
води 
 
населени места без изградена 
канализационна мрежа; 
 
селско стопанство; 
 
нерегламентирани сметища 
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Податливост към водоплощна 
ерозия във водосборната площ. 
 
Аквакултури, които крият 
потенциална опасност от 
създаване на дисбаланс на 
биогени. 
 
Замърсени индустриални терени 
от минали екологични щети. 
 
Общо 64% водни тела не са 
оценени и са определени в 
неизвестно химично състояние. 
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ПРОБЛЕМИ В СЛЕДСТВИЕ НА 
ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ 

Основните дейности, генериращи хидроморфологичен натиск върху водните тела са: водовземане 

(включително свързаното с него изграждане на съоръжения), производство на електроенергия чрез водно-

електрическа централа, защита от наводнения и изземване на наносни отложения. 

 

Изградените физичните модификации служат за: 

-предпазване от наводнения; 

-развитие на урбанизираните територии и водоснабдяване (промишлено, питейно, напояване и др.); 

-укрепването на бреговете, с цел защита от ерозия; 

-изграждането/поддържането на съоръжения за защита и функциониращите миграционни бариери.  

 

 Тези модификации се определят като натиск, който въздейства негативно върху хидроморфологичното 

състояние на водните тела, местобитанията и биоразнообразието.  
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ИНФОРМАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ  
КЪМ СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В ЗБР 

Липса на методология за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела; 
 
Липса на разработена и действаща методика за определяне на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни 
води; 
 
Липса на разработена и действаща методика за определяне на минимално допустими отток в реките, съгласно 
изискванията на чл. 135 от Закона за водите (ЗВ). 
 
Липса на разработени и действащи стандарти за качеството на някой вещества, които са определени като 
специфични замърсители – феноли, нефтопродукти, детергенти; 
 
Непълно изпълнение на програмата за хидробиологиен мониторинг по отношение на всички включени БЕК (вкл. 
риби); 
 
Непълно изпълнение на програмата за мониторинг на повърхностни води, в частта анализи на специфините 
замърсители; 
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Мерките, които ще допринесат за изпълнението на целите чрез ПУРБ 
2016-2021 в ЗБР са изцяло с екологична насоченост и част от тях са: 

• Защита качеството на питейната 

вода; 

• Контрол на водовземането от 

повърхностни води; 

• Контрол върху точковите 

зауствания; 

• Контрол на внасянето на дифузни 

замърсители във водите; 

• Урбанизирани територии; 

• Индустриални източници на 

замърсяване; 

• Селско стопанство, 

рибовъдство и аквакултури; 

• Хидроморфологични 

условия, енергетика, ВЕЦ; 

• Защита от наводнения; 

• Изменение на климата; 

• Туризъм и рекреация, 

транспорт, горско 

стопанство; 
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     В ПУРБ на ЗБР са представени цели за опазване на околната среда на зони за защита на водите в т.ч. зони 
предназначени за човешка консумация, нитратно уязвими зони, чувствителни зони, зони по „НАТУРА 2000“. 

 
      Направена е оценка на степента на изпълнение на целите за опазване на екологичното и химично състояние на 
повърхностните водни тела и анализ на причините за недостигането им; 
 
      Описани са изключенията от постигане на целите за опазване на околната среда на повърхностни водни тела; 

 
       Представени са мерки за съгласуване на действия по опазване на повърхностните води с управлението на 
риска от наводнения. 
 

 
Главната цел за повърхностните водни тела, която е поставена в ПУРБ на ЗБР е: 

 

Възстановяване и запазване на доброто състояние на 
повърхностните водни тела. 

Цели за опазване на повърхностни води 
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МЕРКИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ПУРБ –  
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

1. МЯРКА: Въвеждане на условия в разрешителните за спиране производството на 

хидроенергия при маловодие.                                                                                       

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: В дългосрочен аспект гарантирано поддържане и стабилизиране на 

режима на оттока, подобряване на екологичното състояние на повърхностните водни тела, 

предотвратяване на влошаването на състоянието на водите. Дългосроен ефект. 

2. МЯРКА: Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с изграждането на изкуствени или където 

позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като подходящ начин за допречистване на 

отпадъчни води от малки населени места. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Възстановяване на нативните условия на средата и подобряване на състоянието на 

водите. Дългосрочен ефект. 

3. МЯРКА: Прилагане на съвременни технологии и материали (с приоритет за биологично укрепване) при 

дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Запазване в максимална степен на нативните условия на водната среда като 

местообитание за развитие на биотата. Дългосрочен ефект. 

4. МЯРКА: Картиране на миграционните бариери и попълване на липсващите данни за част от речните участъци и 

изготвяне на график за премахването на нефункциониращите такива. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Подобряване на условията на средата, оптимално функциониране на водните екосистеми, 

благоприятни условия за развитие и размножаване на ихтиофауната. Подобряване на състоянието на водните тела. 

Дългосрочен ефект. 
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МЕРКИ ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПУРБ –  
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

Мярка Мотиви за прилагане Очакван положителен ефект 

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за определяне на 
зони в реки, които да бъдат 
защитени от хидроморфологичен 
натиск с цел естествено 
размножаване на рибни видове. 

Неблагопроятни въздействия върху 
един от задължителните БЕК - риби. 

Създаване на благоприятна среда за 
развитие на рибните съобщества и 
подобряване на екологичния статус. 
 
|административна мярка| 

Контрол по премахване на 
нерегламентирани сметища в 
близост до и в речни корита, 
които са причина за влошаване 
на състоянието на водите. 

Регистрирани нерегламентирани 
сметища в близост до и в речни 
корита и временно пресъхнали 
дерета. 

Елиминиране на замърсителите и 
подобряване на състоянието на 
повърхностните води. 
 
|административна мярка| 



ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПУРБ НА БДЗБР ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

За количеството и качеството на ПВТ За зоните за защита на водите 

Недопускане или ограничаване отвеждането на 

замърсителите в подземните води и предотвратяване 

влошаването на състоянието на всички подземни 

водни тела; 

 

Опазване, подобряване и възстановяване на всички 

подземни водни тела; 

 

Идентифициране и насочване в обратна посока на 

всяка значима и устойчива тенденция за повишаване 

на концентрацията на всеки замърсител в ПВТ; 
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Екологичната цел за тях е поддържане и 

предотвратяване влошаване на състоянието на 

подземните води за пиене. 

Направената оценка в ПУРБ 2016- 2021 показва, 
че всички 34 бр. зони за защита на подземни 
води, предназначени за ПБВ са оценени в добро 
състояние. 



Характеристика на Подземни водни тела 

В ПУРБ 2016-2021г. на БДЗБР са определени 38 ПВТ, групирани в 5 слоя.  

За целите на ПУРБ (2016-2021 г.) не са очертавани напълно нови ПВТ, но за една част от тях е извършено 
сливане и/или разделяне на границите им. Промените се изразяват в: 

 Изменение на общия брой на телата - от 39 на 38 ПВТ; 

 Промяна в характеристиките и площите на голяма част от телата. 

За първоначалното и допълнителното характеризиране на ПВТ е използван утвърден национален подход 
„Първоначално и допълнително характеризиране на ПВТ”, въз основа на който: 

• В териториалния обхват на ЗБР, не са идентифицирани водни екосистеми, зависещи от ПВТ. 

• В 27 бр. ПВТ са идентифицирани природни местообитания, зависими от подземните води. 
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Съществуващи екологични проблеми в БД ЗБР по отношение на 
подземните води  
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Количествено състояние 

За оценка на количественото състояние на ПВТ в ПУРБ 2016 - 2021 г. е 
използван утвърден подход. Оценка на количествено състояние е 
правена само за ПВТ в риск.  

 

Крайната оценка на количественото състояние на ПВТ, определени в 
риск по количество, показва че от общо 13 бр. ПВТ в риск, 6 бр. са 
оценени в лошо количествено състояние. 

 

Окончателната оценка на риска за непостигане на добро количествено 
състояние на ПВТ показва, че в такъв риск са 13 от общо 38 броя ПВТ 
на територията на ЗБР. 
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Химично състояние 

За ПУРБ 2016 - 2021 г., оценката на химичното състояние на ПВТ, е 
извършена съгласно утвърден подход за оценка на химичното състояние на 
ПВТ. Оценка на химично състояние е извършвана само за ПВТ в риск. 

 

Крайната оценка на химичното състояние за всички ПВТ, е определено като 
добро. Само за едно ПВТ - „Порови води в кватернер - Струмешница” с код 
BG4G000000Q001 е определено, че се намира в лошо химично състояние. 
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МЕРКИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА 
ПУРБ за ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
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1. МЯРКА - Подобряване на концептуалните модели на подземните водни тела. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ:  Подобряване планиране на мерките за мониторинг, защита и  

ползване на ПВТ. 

2. МЯРКА - Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземни води в райони неповлияни от 

черпене - за оценка на средномногогодишното подхранване на подземните води. 

ОЧКАВАН ЕФЕКТ:  Подобряване планирането на мерките за мониторинг, защита и ползване на ПВТ. 

3. МЯРКА - Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на 

състоянието на водните тела. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Предотвратяване предпоставки за влошаването на състоянието на ПВТ. 

 

МЯРКА - Отнемане на издадените разрешителни за водовземане на ПВТ или части от тях, в които е установено 

трайно понижение на водното ниво. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Предотвратяване предпоставки за влошаване на състоянието на ПВТ. 
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МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ НА 
ПУРБ - ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 

Мярка Мотиви за прилагане Очакван положителен ефект 

При изграждане на съоражения за 
мониторинг да се спазва 
технологията на сондиране, с цел 
предотвратяване аварийни ситуации 
и недопускане на евентуални 
неблагоприятни въздействия върху 
земната основа и подземните води. 

Предотвратяване на риска от 
неблагоприятни въздействия върху 
земната основа и подземните води 

Опазване на подземните води 
 
|административна мярка| 



КЛИМАТИНИ ИЗМЕНЕНИЯ 
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Аномалии на температурата на въздуха в България по десетилетия  

(Източник: Екологична оценка на ОП ОС 2014-2020, МОСВ) 

-Червено-Положителна аномалия на ср.год.температура на въздуха спрямо климатичната норма за периода 1961-1990г. 

-Синьо-Отрицателна аномалия на ср.год.температура на въздуха спрямо климатичната норма за периода 1961-1990г. 

-Зелено-Филтър (пълзяща средна) за определяне на вариациите в аномалиите на ср.год. температура на въздуха 

-Жълто- Линеен тренд в аномалиите на ср.год.температура на въздуха  



25 

КЛИМАТИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ 

Отклонения по области на средната 

годишна температура на въздуха (оС)  през 

2014 г. спрямо климатичните норми 1961-

1990 г. (Източник: ИАОС/МОСВ)  

Отклонения по области на годишния валеж 

в % през 2014 г. спрямо климатичните 

норми 1961-1990 г.(Източник: ИАОС/МОСВ) 

 



КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
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Климатичен потенциал за самоочистване на атмосферата от замърсители (%) в 

областните градове на Западнобеломорския басейнов район. 



КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
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Превишение на 

средноденонощната  норма 

на ФПЧ10 

 (Източник: ИАОС)  

Средногодишна 

концентрация на 

ФПЧ10 

 (Източник: ИАОС)   



КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ 

28 Средна годишна температура на въздуха (Т) в климатините райони на ЗБР 

Територията на Западнобеломорски район (ЗБР) за басейново управление попада в три 
климатини области на страната – континентално-средиземноморска (около 50%), преходно-
континентална (около 35%) и умереноконтинентална (около 15%) 

Средната годишна температура на въздуха 
варира в широки граници - от около 1-10 °C в 
планините до 12-13 °C в извънпланинската 
част на територията. 
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Най-ниската зимна температура на въздуха се 
отбелязва във високите котловини в 
западната част на района със средна януарска 
температура от -3,3 °C. 
 
Най-високата лятна температура се 
наблюдава в долините на р. Струма, със 
средна юлска температура от 25 °C. 



Очаквано въздействие на ПУРБ върху качеството на 
атмосферния въздух и климатичните фактори 
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Очаква се прилагането на ПУРБ 2016-2021г. да оказва благоприятно въздействие върху качеството на 
атмосферния въздух и климатичните фактори, базирано на общи и специфични мерки, залегнали в 
плана, в съответствие с основните му цели.: 

контрол  на емисиите в атмосферата (съвместно с МОСВ/ИАОС), водещо до намаляване на 

концентрацията на замърсители в дъждовните води, и съответно във водните тела;  

изборът на високотехнологични ПСОВ, което обезпечава по-добро качество на атмосферния въздух, 

вкл. и по мирисови показатели;   

поддържането на добро химично състояние на повърхностните води, което намалява опасността от 

обратна реемисия на замърсяващи аерозоли към атмосферата; 

изграждането на язовири, което спомага за преодоляване на неблагоприятни локалните климатични 

условия, свързани с тенденциите на намаляване на валежите и засушаване на климата;  

почистването и коригирането на речните легла, което осигурява смекчаване на последиците от 

високи вълни;  

изграждането на модерни системи за хидро-метеорологичен мониторинг;  

зарибяване с растителноядни риби в язовирите, в които е установен цъфтеж на водорасли и др.  

 



МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПУРБ- АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И КЛИМАТ 
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Мярка Мотиви Очакван положителен ефект 

При изпълнение на всички 
проекти, 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 

Предотвратяване на риска от 
замърсяване на водите при 
влошени параметри на 
качеството на въздушната 
среда. 

Опазване чистотата на водните тела 
 
|тип на мярката: административна| 
 
 



Съществуващи екологични проблеми в ЗБР по 
отношение на почвите 

• замърсяване на почвите от точкови източници: 

 

 

• замърсяване на почвите от дифузни източници: 

 

 

 

• други нарушения на почвите 
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- от населените места /без изградена или частично изградена канализационна система 

и ПСОВ/; 

- от промишлени източници; 

 

- от нерегламентирано депониране на ТБО; 

- от неправилна експлоатация на рудници, мини и производствени площадки 

- от земеделието /посредством изкуствени торове и препарати за растителна защита 

ПРЗ/ 

 

- ерозия; 

- заливане на прилежащите земи и замърсяване с органична материя при наводнения 



32 



Оценка на въздействието на ПУРБ върху почвите и 
земните недра 

Програмата от мерки в проекта на ПУРБ за 2016-2021г.  и нейните предвиждания по 
отношение на компонента „почви“ въздействията са оценени като вторични, кумулативни, 
едновременни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни 

Тези отрицателни въздействия ще бъдат преки, краткотрайни и обратими с ограничен 
териториален обхват и ниска степен в обсега на площадките на съответните инвестиционни 
обекти. 

Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните въздействия 
върху компонента „почви“  в резултат на реализирането на Програмата от мерки не се 
предлагат допълнителни  мерки за отразяване в окончателния вариант на плана. 
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Мерки за съобразяване при прилагането на ПУРБ 
– почви и земни недра 

34 

мярка мотиви Очакван положителен ефект 

При изпълнение на всики 
проекти, свързани със 
структурни мерки от ПоМ да се 
поставят условия за опазване и 
оползотворяване на хумусния 
слой и максимално използване 
на излишните земни маси. 

Предотвратяване на риска от 
унищожаване на хумусния 
слой и нарушаването на 
структурата на почвите 

Опазване на почвите 
|тип на мярката: административна| 



В доклада за ЕО е анализирано въздействието на предприятията с 
висок и нисък рисков потенциал, материални активи, ландшафт, 
население и човешко здраве, за които не се очаква отрицателно 
въздействие при реализирането на ПУРБ. 

С цел координиране на работата на институциите е предложена мярка 
по отношение на  предприятията с висок и нисък рисков потенциал, а 
именно: 

МЯРКА: Участие 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. 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Ограничаване на рисковете за човешкото здраве и 
околната среда 
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БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ – ЗАЩИТЕНИ 
ТЕРИТОРИИ, ФЛОРА, ФАУНА 
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ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Към защитените територии (съгласно глава трета от Закона за защитените територи - 
ЗЗТ) в Западнобеломорски район, които включват опазване на местообитания на 
животински и растителни видове се отнасят: 

 2 бр. Национални паркове (голяма част от национален парк “Рила”, национален 
парк “Пирин”); 

 3 природни паркове,  

 14бр. резервати,  

 4 бр. поддържани резервати,  

 56бр. защитени местности,  

 37бр. природни забележителности. 
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МЕРКИ ЗА ОТРЗЯВАНЕ В ОКОНАТЕЛНИЯ 
ВАРИАНТ НА ПУРБ ЗА ЗТ 

МЯРКА: Провеждане на мониторинг на биологичното състояние на 
реките в участъците между водохващанията и съответното 
хидротехническо съоръжение. 

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ: Запазен благоприятен статус на видовете от 
ихтиофауната 
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Заключение по ЕО 

Заключението на експертите е, че разработения 
проект   на  ПУРБ за периода 2016-2021 година   и 
програмата от мерки към него е предпоставка за 
постигане  на интегрирано управление на водите 

на територията на ЗБР и ще окаже цялостно 
положително въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве. 
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ДОСВ 

40 

• 25 SCI 

• 19 SPA 

 



ДОСВ – ПоМ, ЗЗ, ВТ 
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 ПоМ – структурни и 
неструктурни мерки 

 За целия водосбор 
на определени ВТ 

 За определени 
обекти в границите 
на ВТ 

 26 защитени зони  

 44 водни тела 

 

Код на ЗЗ Наименование на ЗЗ Тип ЗЗ Код на ВТ 

BG0000209 Пирин SPA&SCI 

BG4ME800R087 

BG4ST200R075 

BG4ST500R1067 

BG0000220 Долна Места SCI 
BG4ME200R115 

BG4ME500R107 

BG0000224 Огражден - Малешево SCI BG4ST500R069 

BG0000294 Кършалево SCI 
BG4ST700R019 

BG4ST700R1020 

BG0000298 Конявска планина SCI 
BG4ST700R021 

BG4ST900R1009 

BG0000366 Кресна - Илинденци SCI 

BG4ST500R057 

BG4ST500R059 

BG4ST500R060 

BG4ST500R064 

BG4ST500R1056 

BG4ST500R1067 

BG0000495 Рила SPA&SCI 

BG4ME800R1088 

BG4ST600R037 

BG4ST600R038 

BG4ST600R1032 

BG0000496 Рилски манастир SPA&SCI 

BG4ST500R1042 

BG4ST500R1142 

BG4ST500R1242 

BG4ST500R1342 

BG4ST500R1542 

BG0001011 Осоговска планина SCI 

BG4ST700R021 

BG4ST700R1020 

BG4ST700R1023 

BG0001012 Земен SCI BG4ST900R015 

BG0001013 Скрино SCI BG4ST700R021 

BG0001021 Река Места SCI 

BG4ME500R107 

BG4ME700R097 

BG4ME700R100 

BG4ME700R101 

BG4ME700R102 

BG4ME700R105 

BG4ME700R1104 

BG0001023 
Рупите - 
Струмешница 

SCI 

BG4ST300R073 

BG4ST400R1072 

BG4ST500R069 

Код на ЗЗ Наименование на ЗЗ Тип ЗЗ Код на ВТ 

BG0001028 
Среден Пирин - 
Алиботуш 

SCI 

BG4ST200R075 

BG4ST200R076 

BG4ST500R069 

BG4ST500R070 

BG4ST500R1067 

BG0001030 Родопи - Западни SCI 
BG4DO135R1118 

BG4DO900R116 

BG0001375 Острица SCI BG4ST900R1009 

BG0002003 Кресна SPA 

BG4ST500R057 

BG4ST500R059 

BG4ST500R060 

BG4ST500R063 

BG4ST500R064 

BG0002063 Западни Родопи SPA BG4DO900R116 

BG0002072 Мелнишки пирамиди SPA BG4ST500R069 

BG0002076 Места SPA 

BG4ME100R113 

BG4ME200R115 

BG4ME500R107 

BG4ME500R1109 

BG4ME700R100 

BG4ME700R102 

BG4ME700R105 

BG0002078 Славянка SPA BG4ME400R112 

BG0002079 Осогово SPA 
BG4ST700R1020 

BG4ST700R1023 

BG0002098 Рупите SPA 

BG4ST300R073 

BG4ST500R063 

BG4ST500R068 

BG4ST500R069 

BG0002099 Кочериново SPA BG4ST500R1043 

BG0002100 Долна Козница SPA BG4ST700R021 

BG0002126 Пирин буфер SPA 

BG4ME700R097 

BG4ME700R101 

BG4ME700R1104 

BG4ST200R075 

BG4ST200R076 

BG4ST500R059 

BG4ST500R069 

BG4ST500R1067 



ДОСВ – Структурни мерки (1) 
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 За целия водосбор на определени ВТ  

• Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите 

• Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия 

 

 За определени обекти в границите на конкретни ВТ  

• Намаляване на дифузното  замърсяване от отпадъци от населени места (Изпълнение на 
проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания) 

• Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените места:  

– Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж. 

– Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с 
над 2 000 е.ж. 

 



ДОСВ – Структурни мерки (2) 
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• Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите:  

– реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на 
Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството 
на ФАО  

– изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни 
проходи, байпаси и др.) 

• Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия 

– биологично укрепване  

– възстановяване на естественото състояние на речното дъно)  

• Рекултивация на участъци, засегнати от добив на инертни материали 

 
 



ДОСВ – Смекчаващи мерки (1) 
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 Общи 

• 1. Всички инвестиционни предложения или проекти по ПУРБ, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава 
шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по 
реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за 
съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените 
оценки, както и с условията в съответния акт.  

• 2. За всички структурни мерки, свързани с интервенции върху: 

– речни течения и водни обекти или интервенции в съседство с тях (залесяване, отводняване и т.н.), които 
попадат на територията на защитени зони за местообитанията или 

– интервенции във водосбора на речни течения, преминаващи през защитени зони за местообитанията и с 
потенциал да повлияят индиректно участъците от речните течения в границите на защитените зони, 

при изготвяне на конкретни проекти и ИП да се взема предвид информацията за разпространение на природни 
местообитания и местообитания на видове от Директива 92/43/ЕС в резултат от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ с цел избягване на 
засягането им. 

• 3. При изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.) 
да се използват най-добри практики за осигуряване на максимална ефективност и минимизиране на 
въздействията. 
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• 4. За всички водни тела, чието екологично състояние е определено като по-ниско от добро да се въведе рестриктивен 
режим при издаване на нови и подновяване на стари разрешителни за водоползване, недопускащ влошаване на 
природозащитното състояние на видове или природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони: 

– Неразрешаване 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 и др. 

• 5. За постигане на целите за добро екологично и химично състояние на водите и същевременно предотвратяване 
влошаването на природозащитното състояние на водозависимите видове и природни местообитания, предмет на 
опазване в защитените зони: 

– Въвеждане на забрани или ограничаване на дейности, водещи до негативна промяна на количествените и 
качествените показатели на водите и др. 

• 6. Реализацията на всички дейности в рамките на ПУРБ да бъде съобразена с режимите на ЗЗ, постановени със 
заповедите за обявяването и плановете за управлението им и с режимите на ЗТ, постановени със ЗЗТ, заповедите за 
обявяването и плановете за управлението им.  

• 7. Предвидената в ПУРБ мярка за „изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане от повърхностни 
води, в резултат от   преразглеждането им“ (предвидена за водно тяло BG4ST200R075, попадащо в границите на ЗЗ 
„Среден Пирин – Алиботуш (BG0001028) и ЗЗ „Пирин“ (BG0000209)) да бъде заложена и за останалите повърхностни 
водни тела, попадащи изцяло или частично в границите на защитени зони в РБУ. 
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 Специфични 

• По предвиждани в ПУРБ мерки спрямо предмета на опазване на ЗЗ 

– За мерките, свързани с осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води  

– За мерките, свързани с възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия 

– За мерките, свързани с осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите 

 

• За конкретни ЗЗ 

– Преразглеждане на разрешителното за водоползване с условие за изграждане на  пречиствателно 
съоръжение за водите за ВЕЦ, реализиран на стената на язовир „Пчелина“ – за защитена зона „Земен“ 
(BG0001012) 

– Премахване на налични сметища на брега и в коритото на реката с цел подобряване състоянието на 
природно местообитание 3140  - за защитена зона “Земен” (BG0001012) 

– Преразглеждане на разрешителните за водоползване в частта  за водните количества, осигуряващи 
екологичния минимум в реката, в т.ч. ограничаване на правото на ползване в периоди на маловодие - за 
защитена зона „Кресна – Илинденци“ (BG000366) 
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• Като цяло не се очаква да бъде значително засегната структурната и функционална цялост на 
разглежданите защитени зони при реализиране на мерките 

• В контекста на прилагане на ПУРБ в неговата цялост не се налагат компенсиращи мерки 

• Предвидените дейности и мерки на актуализирания ПУРБ за Западнобеломорски район са съвместими с 
предмета и целите на опазване на защитените зони от НЕМ „Натура 2000“.  
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