
 

 

 

 

 

 

Документация 

за резултатите от консултациите с обществеността и със 

заинтересувани и засегнати органи и лица, съгласно чл. 23, т. 

2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми 
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възлагането/отказа от възлагането на допълването или 

преценяването за продължаване на консултациите по 

смисъла на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми.) 
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Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., 

посл. изм. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.) бе осигурен обществен достъп и бе 

проведена среща за обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка на проект 

на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново 

управление 2016-2021 г., с всички приложения към него. 

БДЗБР е публикувала на своята интернет страница (http://www.wabd.bg) на 

07.10.2016 г. Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на План 

за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район с всички приложения 

към него. 

Бяха проведени консултации по доклада за ЕО на плана с компетентния орган, 

съгласно чл. 4 от Наредбата за ЕО (Министерство на околната среда и водите), като до 

него бе предоставена документацията на хартиен и на електронен носител за становище, 

заедно със Съобщението за провеждане на консултации. Съобщението за провеждане на 

консултации бе предоставено на компетентния орган по чл. 4 (МОСВ) за сведение, а 

също така и за публикуване на интернет страницата му. До всички заинтересовани лица, 

определени в Схемата за провеждане на консултации, както и до съответния компетентен 

орган, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ЕО (Министерство на здравеопазването), 

бяха изпратени уведомителни писма, заедно със Съобщението за провеждане на 

консултации. В Приложение № 1 към настоящата документация са представени 

получените обратни разписки от институциите, до които е изпратено Съобщение за 

провеждане на консултации по ДЕО и приложенията към него. 

Проектът на ПУРН, докладът за ЕО с нетехническо резюме, докладът за ОСВ, 

заедно с всички приложения към тях, бяха на разположение на заинтересованите страни 

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 2016-2021 г.”  

След приключване на 30-дневния обществен достъп по консултациите по чл. 20, 

ал. 1 - на 10.11.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Западнобеломорски 
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район" гр. Благоевград, в зала № 2 на втори етаж, бе проведено обществено обсъждане 

на проекта на ПУРН, доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и всички 

приложения към тях.  

Срещата бе открита от г-жа Нели Гоцева, началник на отдел „Планове“ в 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. По време на срещата г-жа Нели Гоцева 

запозна присъстващите с проекта на ПУРН в Западнобеломорски район. 

Възложителят бе осигурил присъствието на срещата на ръководителя на  

колектива за изготвяне на екологичната оценка – Елена Георгиева и на други независими 

експерти от колектива. Елена Георгиева запозна накратко присъстващите с резултатите 

от извършената ЕО.  

На срещата за обществено обсъждане беше попълнен присъствен списък. Със 

Заповед № РД 05-498/09.11.2016 г. на Директора на БДЗБР бе назначен протоколчик, 

който води протокол. Протоколът за срещата е разработен в срок 3 дни от датата на 

срещата и е подписан от началник отдел „Планове“ и от протоколчика. Протоколът от 

общественото обсъждане, както и присъственият списък, са приложени към настоящата 

документация (Приложение № 2). 

В 30-дневния срок за обществен достъп до Доклада за ЕО, по време на 

общественото обсъждане и след него няма устно изразени или постъпили писмени 

възражения или отрицателни писмени становища по Екологичната оценка и по 

проекта на ПУРН в Западнобеломорски район.  

Получените писма и становища в 30-дневния срок за обществен достъп до 

Доклада за ЕО и приложенията към него, са представени в „Регистър на постъпилите 

писмени становища в процеса на изготвяне на План за управление на риска от 

наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление и извършването на 

екологична оценка, както и информация за тяхното отразяване в ДЕО“. Този регистър е 

представен като Приложение № 3 към Доклада за ЕО, както и като Приложение № 3 

към настоящата документация.  

След проведените консултации с отговорните институции и обществеността, 

докладът за ЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в хода 

на консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не касаят 

методиката на оценяване, нито анализите и оценката на въздействията, нито променят 

изводите и заключенията на ЕО. 
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В резултат на проведените консултации с отговорните институции и 

обществеността относно проекта на ПУРН, получените писма и становища са довели до 

промени в Програмата от мерки (ПоМ) към проекта на ПУРН, които могат да бъдат 

обобщени в следните групи основни промени: 

 Преформулиране на съществуващи мерки в ПоМ на ПУРН по предложение 

на заинтересованите страни (нова формулировка на наименованието на мярката, без 

промяна в същността на мярката); 

 Прехвърляне на мерки в ПУРБ, които имат по-голямо значение за 

реализиране целите на ПУРБ в сравнение с ефекта им върху намаляване на риска от 

наводнения: 

 Окрупняване на мерки; 

 Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността 

на реализиране на мерките; 

 Отпадане на съществуващи мерки. 

 Нови мерки за включване в ПоМ на ПУРН, които не са били част от 

проекта на ПоМ; 

Първите пет групи промени: преформулирани мерки; мерки, прехвърлени в 

ПУРБ; окрупнени мерки; мерки, за които са променени отговорните институции и 

отпадане на съществуващите мерки, не променят изводите и заключенията от 

разработените ДЕО и ДОСВ, които са били предмет на консултации. 

По отношение на шестата група промени – Нови мерки за включване в ПоМ на 

ПУРН, които не са били част от проекта на ПоМ до момента: 

 Предимно това са неструктурни мерки, като мярка с каталожен номер 

PRE38-PRO21-PREP18: „Създаване на Национална система за управление на водите в 

реално време“ и мярка с каталожен номер PREP54-REAC102: „Изготвяне на указания за 

разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия, 

включително наводнения“, които нямат пряко отношение към околната среда, не са 

свързани с пряко въздействие върху нейните компоненти, но са с общ положителен 

косвен ефект. 

 Мярка с каталожен номер PRE46-PRO30-REAC117 „Реконструкция и 

ремонт на язовири“, предвидена за реализация при: 

- Язовири на територията на РБУ, общинска собственост, над населени 

места в землищата на РЗПРН. 
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- Язовир „Белизмата“ и язовир „Бареви блата“, над гр. Банско, община 

Банско, област Благоевград (при необходимост). 

- Язовир „Сивек“, над с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград (при 

необходимост). 

- Язовир „Върташево“, над гр. Кюстендил, област Кюстендил, област 

Кюстендил (при необходимост). 

- Язовир „Земен“, над гр. Земен, община Земен, област Перник (при 

необходимост). 

- Язовир „Мещица“, над гр. Земен, община Земен, област Перник (при 

необходимост) - 

Горецитираните язовири са разположени извън защитени зони от мрежата Натура 

2000 и извън защитени територии. Реализирането на мярката не променя оценките на 

ДОСВ и ДЕО. При анализ и оценка на вероятността за въздействие върху околната среда 

при прилагане на мярката бе установено, че не се очаква значително отрицателно 

въздействие.  

Включването на описаните мерки в ПоМ няма да доведе до промени в изводите и 

заключенията от екологичната оценка и не налага промени в ДЕО и ДОСВ. 

В Приложение № 4 е представена актуализираната Програма от мерки, както и 

сравнителна таблица с Програмата от мерки преди и след актуализация. 

Предвид гореописаните мотиви, не е възникнала необходимост от възлагане на 

допълване на Екологичната оценка или продължаване на консултациите по ЕО на 

проекта на ПУРН в Западнобеломорски район за басейново управление.  

Възложителят внася до компетентния орган искане за издаване на становище по 

ЕО по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за ЕО и осигурява достъп на 

компетентните органи и обществеността до докладите за ЕО и ОСВ с всички приложения 

към тях, в т.ч. резултатите от консултациите, и проекта на ПУРН (в т.ч. изменената ПоМ) 

на място – в сградата на Басейновата дирекция за управление на водите 

„Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66 от 9.00 

до 17.30 ч., както и на интернет страницата на БД ЗБР: www.wabd.bg. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 

Обратни разписки, получени от институциите, до които е изпратено 

Съобщение за провеждане на консултации по ДЕО и приложенията към 

него. 

Приложение № 2 
Присъствен списък, протокол и снимков материал от проведеното 

обществено обсъждане. 

Приложение № 3 

Регистър на постъпилите писмени становища в процеса на изготвяне на 

План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за 

басейново управление и извършването на екологична оценка, както и 

информация за тяхното отразяване в ДЕО.  

Приложение № 4 Актуализирана Програма от мерки към ПУРН и сравнителна таблица на 

ПоМ преди и след актуализация. 

 

 

 

 

 

 


