ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)
НА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ
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РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
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Цели и обхват на ЕО













Основни цели на ПУРН и връзката му с други планове и програми;
Анализ на съществуващото състояние на околната среда;
Прогноза за развитие на аспектите на околната среда, в т.ч.
човешкото здраве, без прилагане на ПУРН (равносилно на
„нулева“ алтернатива);
Характеристика на териториите, които вероятно ще бъдат
значително засегнати от ПУРН;
Анализ на съществуващите екологични проблеми и връзката им с
ПУРН;
Цели по опазване на околната среда и начин на взимането им
предвид в ПУРН;
Прогноза за въздействието на ПУРН върху околната среда и
здравето на хората;
Предложения за мерки за ограничаване на отрицателните
въздействия от ПУРН върху околната среда и човешкото здраве;
Оценка на алтернативите на ПУРН и мотивиране на избраната
алтернатива;
Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната
среда при прилагане на ПУРН;
Справка за резултатите от консултациите;
Заключение.
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Основни речни басейни в Западнобеломорски район
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Цели и задачи на ПУРН и връзка с други
планове и програми









ПУРН определя рамката за това как ще бъде управляван
риска от наводнения на територията на Западнобеломорски
район за басейново управление и кои са отговорните
институции за изпълнението му през следващите 6 години.
Основна функция на плана е чрез изпълнение на
поставените цели, предприемане на изпълнението на
предвидените мерки, обществеността и околната среда,
подложени на риск, да бъдат максимално подготвени и
защитени.
Определени са приоритети и цели на ниво: РЗПРН, речни
басейни на Струма и Места и район за басейново
управление.
Основната единица, за която са определени приоритети и
цели, е РЗПРН.
Към ПУРН е разработена Програма от мерки за намаляване
на риска от наводнения (ПоМ) с включени над 600 мерки.
Проектът на ПУРН е съобразен и не влиза в противоречие с
други съотносими планове и програми на европейско,
национално, регионално и местно ниво.
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Състояние на околната среда и развитие без
прилагане на ПУРН


В доклада за ЕО е направена подробна оценка на текущото
състояние на околната среда и човешкото здраве на
територията на Западнобеломорски район за басейново
управление. Същата не показва наличие на значими
проблеми, замърсявания, превишения на норми и стандарти
за опазване на околната среда и човешкото здраве.



Анализирано е евентуалното развитие на околната среда, в
т.ч. човешкото здраве, без реализиране на ПУРН, т.е. при
избор на „нулева алтернатива“. Анализът показва, че тази
алтернатива ще се отрази негативно, както по отношение на
околната среда, така и по отношение на качеството на
живот на населението, съответно здравното му състояние.
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Характеристика на територии, които е вероятно
да бъдат значително засегнати, съществуващи
екологични проблеми, цели на опазване на
околната среда






Териториите, които вероятно ще бъдат значително засегнати
с реализацията на ПУРН са териториите, в които ще бъдат
реализирани предвидените в ПУРН мерки.
Като чувствителни територии са идентифицирани зони за
защита на водите, защитени територии и защитени зони и
обекти подлежащи на здравна защита. Не се очаква значимо
отрицателно въздействие върху посочените територии в
резултат на прилагането на ПУРН.
ПУРН ще допринесе за разрешаване на екологичните
проблеми, установени на територията на ЗБР, като
предвижданията на плана нямат потенциал да доведат до
възникване на нови екологични проблеми за района.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда




Заложените приоритети, цели и мерки в ПУРН не са
свързани със значително въздействие върху климата и
климатичните
изменения.
Очаква
се
непряко,
дълготрайно, положително въздействие, с регионален
обхват, което се изразява в предотвратяване риска от
възникване на аварии в индустриалните обекти, вследствие
на наводнения.
Не се очаква значимо отрицателно въздействие върху
качеството на атмосферния въздух. Единствено по време
на изпълнение на структурни мерки, свързани със
строителство, реконструкция, разрушаване, корекции (по
време на етап строителство), се очакват краткотрайни,
локални, отрицателни въздействия, които не биха
повлияли на общото качество на атмосферния въздух.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда




Предвидените мерки за постигане на поставените приоритети
и цели имат, както положително, така и отрицателно
въздействие върху състоянието на повърхностните води.
Мерките, свързани с изграждане на диги, изграждане на нови
и реконструкция на съществуващи корекции, могат да доведат
до отрицателно въздействие с различна времева
продължителност върху хидроморфологията на водните тела,
промяна в оттока на повърхностните водни тела, изменение
на хидродинамичните процеси.
Прилагането на мерките е наложително, предвид тяхната цел
за намаляване щетите върху околната среда и човешкото
здраве, вследствие на наводнения. Залесяването на
крайречните участъци ще спомогне за задържане на
повърхностния отток при интензивни валежи, което има
превантивна роля за ограничаване нивото на водата и
формиране на висока вълна в поречията. Въздействието ще
бъде дълготрайно и положително.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда




Предложените мерки за постигане на поставените цели и
приоритети
нямат
съществено
въздействие
върху
подземните води и са допустими спрямо изискванията към
режима, забраните и ограниченията, които следва да се
спазват в санитарно-охранителните зони на водоизточниците
за питейно-битово водоснабдяване.
Предвидените мерки в ПоМ към ПУРН ще окажат
съществено положително въздействие в дългосрочен план
върху геоложката основа чрез
ограничаване на
свличанията, ерозията, заблатяванията и подсичането на
склоновите участъци.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда






Не се очаква реализирането на предвидените мерки да
доведе до значими отрицателни въздействия върху
състоянието на почвите на територията на ЗБРБУ.
Възможни са краткотрайни, локални, незначителни
отрицателни въздействия върху почвите по време на
изпълнение на структурни мерки, свързани със
строителство, реконструкция, разрушаване, корекции, но
те ще бъдат незначителни и възстановими.
Дълготрайното въздействие ще бъде положително и пряко
в резултат на възстановяване на естественото състояние на
залетите терени, предотвратяване заливане на обширни
територии, вследствие на наводнение и предотвратяване
възникването на деградационни процеси – ерозия,
свлачища и др..
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда








Направена е Оценка на съвместимостта на проекта на ПУРН с
предмета и целите на ЗЗ от мрежата Натура 2000 в териториалния
обхват на ЗБРБУ.
В обхвата на ЗБРБУ попадат изцяло или частично 25 ЗЗ за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
и 19 ЗЗ за опазване на дивите птици.
РЗПРН, 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.
Предвидените мерки в ПоМ към ПУРН не засягат ЗЗ BG0000625
„Изворо” и ЗЗ BG0001375 „Острица“.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда








Защитените зони, в чиито териториален обхват попадат мерки
от ПоМ към ПУРН са:
Защитени зони за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна:
 ЗЗ BG0001012 „Земен“;
 ЗЗ BG0001013 „Скрино“;
 ЗЗ BG0000366 „Кресна - Илинденци“;
 ЗЗ BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.
Защитени зони за опазване на дивите птици:
 ЗЗ BG0002003 „Кресна“;
 ЗЗ BG0002098 „Рупите“.
Защитена зона по двете директиви:
 ЗЗ BG0000209 „Пирин“.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда



Съгласно заключенията на ДОСВ при прилагане на
предложените в него смекчаващи мерки, ПУРН за
Западнобеломорски район за басейново управление
е съвместим с предмета и целите на всички
разглеждани защитени зони.



ДОС е получил положителна оценка на качеството с
писмо на МОСВ с изх. № НСЗП-350/30.09.2016 г.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда






Не се очакват значими отрицателни въздействия върху
ландшафта, следствие от заложените в ПУРН приоритети, цели
и мерки. По време на изпълнение на строителните дейности,
поддръжка и ремонт се очаква временно, локално (в района на
строителните площадки) отрицателно визуално-естетическо
въздействие, в резултат на наличието на строителна техника,
отпадъци и строителни материали.
Въздействието върху материалните активи е изцяло
положително и дългосрочно, свързано с подобряване,
обновяване и изграждане на нови обекти и съоръжения за
предотвратяване и ограничаване на риска от наводнения.
Не се очаква значително отрицателно въздействие върху
културно-историческото наследство. Възможно е косвено
положително въздействие, резултат от предотвратяване на
наводнения, които биха довели до повреждане на обекти на
културно-историческото наследство.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда






Предвидените мерки нямат пряко отношение към вредните
физични фактори в разглеждания район. Не се очаква
значително въздействие, както положително, така и
отрицателно.
По време на изпълнение на дейности, свързани с мерките,
основаващи се на строителство и корекция на диги и
защитни съоръжения, реконструкция и поддръжка и др. се
очаква генериране на строителни и битови отпадъци, като
степента на въздействие е незначителна. Въздействието ще
бъде локално, временно.
Предложените мерки са свързани с дълготрайно,
положително въздействие върху населението и човешкото
здраве.
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Вероятни значителни въздействия върху
околната среда


Приоритетите, целите и мерките на ПУРН са свързани с
изцяло дълготрайно, пряко, положително въздействие по
отношение на риска от големи аварии, предвид че при
определянето
на
РЗПРН,
е
взето
предвид
местоположението на IPPC и SEVESO предприятия и
вероятността за риск от аварии.



ПУРН се характеризира с положително кумулативно
въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
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Мерки за предотвратяване на неблагоприятните
последствия и мерки по наблюдение и контрол






Въз основа на оценката, извършена в т. 6 на доклада за ЕО, в
т. 7 на доклада са предложени мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последствия от осъществяването на ПУРН
върху околната среда и човешкото здраве.
Мерките биват: такива, които да се отразят в окончателния
вариант на ПУРН и мерки, които да се изпълнят по време на
прилагането на ПУРН.
В т. 10 на доклада за ЕО са предложени мерки за наблюдение
и контрол на въздействието върху околната среда в резултат
на реализирането на ПУРН, с цел мониторинг на
въздействието на ПУРН върху околната среда и здравето на
хората по време на прилагането му.
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Избор на алтернатива за реализиране на ПУРН
„Нулева” алтернатива
„Нулевата” алтернатива или отказът от прилагането на ПУРН,
която е неприложима, тъй като изготвянето и прилагането на
ПУРН произтича от нормативни изисквания.
 Алтернативи за ПУРН
 Алтернативите за мерки в ПУРН са разгледани на база мултикритериален анализ, включващ като критерии, както
човешкото здраве, така и околната среда, като е избрана найефективната комбинация от мерки.
 За реализация на програмата от мерки за всеки РЗПРН е
избран този сценарий, който има най-високи стойности на
икономическите показатели.
 Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения
включва над 600 мерки, групирани според принадлежността
им към специфични аспекти на управлението на риска от
наводнения, за целия ЗБРБУ и за отделните РЗПРН.
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Избор на алтернатива за реализиране на ПУРН





Алтернативи в резултат на доклада за оценка на степента на
въздействие върху защитените зони
За мерки с поредни номера: 199, 203, 214, 233, 237 и 335:
„Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна“ и 229 и 419: „Почистване и
стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана
територия“ ДОСВ препоръчва да се забрани прилагането им в
границите на ЗЗ: BG0001012 „Земен“, BG0001013 „Скрино“,
BG0000366 „Кресна - Илинденци“ и BG0002003 „Кресна“. За
участъците от обхвата на мерки с номера 199, 203, 214, 229, 233,
237, 335 и 419, които попадат извън границите на ЗЗ, не се прилага
ограничение. Целта на тази препоръка е опазване на природните
местообитания и местообитания на видове в защитените зони.
По отношение на ЗТ, съгласно ЗЗТ, за участъка от териториалния
обхват на предвидена мярка с пореден номер 44: „Изграждане на
нови корекции“, който попада в границите на НП „Пирин“, трябва
да се ограничи мярката, като се забрани нейното прилагане на
територията на националния парк, предвид че мярката е
недопустима спрямо режима на ЗТ.
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Заключение










На база изготвената екологична оценка, заключението е
следното:
Приоритетите, целите и мерките на проекта на ПУРН са изцяло с
екологична насоченост, целейки опазване на здравето на хората и
защита на околната среда;
Проектът на плана съответства, съобразява и не противоречи на
други относими стратегии, планове и програми;
Анализът на „нулевата” алтернатива показва нейната
неприемливост от гледна точка на опазване на околната среда и
човешкото здраве;
Анализът на съществуващите екологични проблеми, свързани с
наводненията показва, че тези проблеми са значими и следва да
се предприемат мерки за тяхното разрешаване – ПУРН ще доведе
до разрешаване и ограничаване на проблемите;
ПУРН съобразява и интегрира целите по опазване на околната
среда, включени в различни национални и международни
стратегии, планове и програми;
21

Заключение











Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху
околната среда и човешкото здраве в резултат на ПУРН, в т.ч. не
се очакват отрицателни кумулативни въздействия, нито
значителни трансгранични въздействия върху околната среда и
здравето на хората на територията на други държави;
Заключението на изготвения като приложение към доклада за
екологична оценка ДОСВ е, че при прилагане на предложените в
него смекчаващи мерки, ПУРН за Западнобеломорски район за
басейново управление е съвместим с предмета и целите на ЗЗ;
За прогнозираните отрицателни въздействия са препоръчани
мерки за тяхното предотвратяване, отстраняване и ограничаване;
Мотивиран е изборът на алтернативата за реализиране на ПУРН
със смекчаващите мерки от ДОСВ, като най-предпочитана от
гледна точка на опазването на околната среда и човешкото здраве;
Препоръчани са мерки по наблюдение и контрол, чрез които да се
следи въздействието върху околната среда и човешкото здраве по
време на прилагането на ПУРН;
Отразени са получените становища в резултат на проведените
консултации в рамките на процедурата по изготвяне на ПУРН и
неговата екологична оценка.
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Заключение

Въз основа на направените обобщения,
заключението на екипа по ЕО и ОС е, че
проектът на ПУРН ще доведе до общо
положително въздействие върху околната среда
и човешкото здраве.
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Благодаря
за Вашето внимание!
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