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РАЗДЕЛ 13
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕЧНИТЕ БАЕСЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН
Раздел 13 представя етапите и резултатите от проведената процедура по
изготвяне на екологичната оценка, в т.ч. и оценката за съвместимост с предмета и
целите на опазване на защитените зони на проекта на ПУРБ за ЗБР.
13.1. Нормативна уредба
Планът за управление на речните басейни на ЗБР попада в обхвата на чл. 85, ал.
1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на процедура по задължителна
Екологична оценка по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО).
Предвид този факт бе проведена и процедура по оценка за съвместимостта на
ПУРБ с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на
чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1
от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Наредбата за ОС), която е извършена чрез процедурата по ЕО по реда
на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологичното
разнообразие и на глава трета от Наредбата за ОС.
Съвместяването на двете процедури осигури балансирана и устойчива оценка на
въздействието на ПУРБ върху отделните елементи на околната среда, човешкото здраве
и защитените зони.
Съгласно чл.151, ал.2, т.1, буква „к“ на Закона за водите, ПУРБ се приема от
Министерския съвет, в тази връзка и на основание чл.4, т.1 от Наредбата за ЕО,
компетентен орган за процедурата по ЕО за плана е Министърът на околната среда и
водите, като същият е компетентен орган и за провеждане на процедурата по оценката
за съвместимост (ОС).
13.2. Същност и цели на екологичната оценка (ЕО) и оценката за
съвместимост (ОС) на ПУРБ на ЗБР
Екологичната оценка и оценката за съвместимост на проекта на ПУРБ на ЗБР са
изготвени в съответствие с действащото законодателство в областта на опазването на
околната среда и отразяват спецификата на териториалния обхват на прилагане на
ПУРБ.
Извършената екологична оценка на ПУРБ на ЗБР дава ясна представа за
очакваните промени, които ще настъпят в околната среда в резултат от прилагането на
ПУРБ и неговата програма от мерки.
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При разработването на Оценката за съвместимостта на проекта на ПУРБ на ЗБР
е извършена оценка на вида, продължителността и степента на очакваните въздействия
върху природните местообитания и видовете, предмет на опазване на защитените зони,
при реализацията на ПУРБ, като с по- голяма подробност е оценено въздействието от
прилагането в границите на защитените зони на т. нар структурни мерки.
Основните цели на екологичната оценка и на оценката за съвместимост на
ПУРБ на ЗБР са насочени към:
интегриране на въпросите на околната среда и зоните за защита по Натура 2000
при подготовката на плана;
осигуряването на високо ниво на опазване на околната среда и зоните за защита
по Натура 2000;
постигане на устойчиво развитие;
предотвратяване на конфликтни мерки на ПУРБ по отношение на околната
среда, човешкото здраве и защитените зони;
подпомагане на компетентните органи при вземането на решение при
съгласуване и одобряване на плана.
13.3. Етапи на провеждане на процедурата по ЕО/ОС на ПУРБ на ЗБР
Процедурата по провеждане на ЕО/ОС на ПУРБ на ЗБР бе изпълнена чрез следните
основни етапи:
13.3.1. Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и ОС на ПУРБ
Необходимостта от изготвяне на Доклад за екологична оценка на проекта на План
за управление на речните басейни в Западнобеломорски район бе определена от
компетентния орган - Министъра на околната среда и водите в писмо с изх. № ЕО22/11.08.2015г. въз основа на внесено от БД „ЗБР“ искане за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична оценка. В същото писмо бе обективирана
необходимостта от внасяне в Министерство на околната среда и водите на уведомление
по чл.10 от Наредбата за ОС за определяне допустимостта на плана съгласно чл.36, ал.1
от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно
въздействие на плана върху защитените зони по критериите на чл.16 от същата
наредба.
В писмо с изх. № ЕО-22/19.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите бе
посочено, че проектът на ПУРБ подлежи и на оценка за степента на въздействие върху
защитените зони от мрежата Натура 2000, попадащи в обхвата на плана.
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13.3.2. Изготвяне на схема за провеждане на консултации и задание за
обхват и съдържание на Доклада за ЕО
В изпълнение на изискванията на Наредбата за ЕО и Наредбата за ОС, както и в
съответствие с изискванията, поставени в писмо на Министъра на околната среда и
водите с изх.№ ЕО-22/11.08.2015г., бе извършено следното:
изготвена бе схема за провеждане на консултации с обществеността,
заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати
от реализирането на мерките, залегнали в ПУРБ през различните фази на
подготовката му, съответно и на ЕО.
Съобразено с глава четвърта от Наредбата за ЕО, в схемата бяха включени:
• задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по заданието за
определяне на обхвата на оценката с Министерство на околната среда и водите
(на основание чл. 19а, т.1 от Наредбата за ЕО), Министерство на
здравеопазването (относно съдържанието и обхвата на оценката на здравнохигиенните аспекти на околната среда, на основание чл. 19а, т. 2 от Наредбата
за ЕО) и други специализирани ведомства: Национален институт за недвижимо
културно наследство; регионални инспекции по околната среда и водите в
териториалния обхват на ЗБР; областни администрации в териториалния обхват
на ЗБР (на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО);
• консултации по ЕО и ПУРБ на ЗБР по реда, определен с чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от
Наредбата за ЕО.
изготвено бе Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка
на ПУРБ на ЗБР, съгласно изискванията на чл.19а от Наредбата за условията и
реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Изготвената схема за провеждане на консултации и заданието за определяне на
обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО на проекта на ПУРБ на ЗБР бяха внесени в
МОСВ на 05.07.2016 г. за провеждане на консултации във връзка с разпоредбите на
чл.19, ал.3 и чл.19а, т.1 от Наредбата за ЕО, както и уведомление по чл.10 от Наредбата
за ОС.
С оглед осигуряване на широк обществен достъп, както до останалите
идентифицирани заинтересовани страни от изработването и прилагането на ПУРБ, така
и от широката общественост, на основание чл.19а, т.1, т.2 и т.3 от Наредбата за ЕО,
заданието и схемата бяха публикувани на интернет страницата на БД ЗБР и на интернет
страницата на Министерство на околната среда и водите. Получените в резултат на
консултациите по Заданието за обхват и съдържание становища бяха взети предвид
при изготвяне на доклада за ЕО на ПУРБ.
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13.3.3. Изготвяне на доклад за ОС, Доклад за ЕО, в т.ч. и нетехническо резюме
Изработването на Доклада за Екологична оценка и Доклада за оценка на
съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на
Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район бе извършено от
екип от експерти от „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД.
Докладът за ЕО на проекта на ПУРБ на ЗБР е изготвен като документ със
съдържание, съгласно изискванията на чл.86, ал.3 от ЗООС.
Докладът за екологичната оценка на ПУРБ на ЗБР съдържа:
• Аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без
прилагането на ПУРБ в ЗБР;
• Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати;
• Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи
отношение към ПУРБ в ЗБР;
• Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към ПУРБ 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.;
• 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 ;
• Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от
осъществяването на Плана за управление върху околната среда и човешкото
здраве;
• Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ;
• Мерки за прилагане при изпълнението на ПУРБ;
• 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;
• Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на
прилагането ПУРБ в ЗБР;
• Заключение относно цялостното въздействие на ПУРБ върху околната среда и
човешкото здраве.
Към Доклада за ЕО като самостоятелно приложение е изготвено и представено
нетехническо резюме.
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Обхватът и съдържанието на Доклада по екологична оценка на ПУРБ на ЗБР са
съобразени със Заданието за обхват и съдържание на ДЕО на ПУРБ, становище № ЕО22/19.07.2016г. на Министъра на околната среда и водите и резултатите от проведените
консултации по реда на чл. 19 от Наредбата за ЕО.
Изготвеният Доклад за оценката за съвместимост с предмета и целите на
защитените зони на ПУРБ на ЗБР включва:
• Планове, програми и проекти, които в съчетание с ПУРБ могат да окажат
неблагоприятно въздействие върху ЗЗ;
• Елементи на ПУРБ, които самостоятелно или в комбинация с други планове,
програми и проекти биха могли да окажат значително въздействие върху ЗЗ
или техните елементи;
• Защитени зони в обхвата на ПУРБ;
• Описание и анализ на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и
целите на опазване на защитените зони
• Предложения за Смекчаващи мерки;
• Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие
върху защитените зони, включително нулева алтернатива; Заключение
относно степента на отрицателно въздействие
Резултатите от извършената екологична оценка, в т.ч. и оценката за
съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, са подробно
описани в Доклад за Екологична оценка на ПУРБ (екологична част на плана или
програмата с всички приложения към него), Нетехническо резюме и Доклад за ОСВ на
ПУРБ, с всички приложения, достъпни на страницата на БД „ЗБР”84.
13.3.4. Организиране и провеждане на консултации и отразяване на
резултатите от тях.
Провеждането на консултации за ЕО и отразяване на резултатите от тях беше
извършено съгласно изискванията на чл. 19 на Наредбата за ЕО.
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ като Възложител на ПУРБ
организира консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица,
които има вероятност да бъдат засегнати от ПУРБ през различните етапи на ЕО.
Консултациите по време на процедурата по ЕО бяха проведени по схемата,
съгласувана и консултирана с компетентния орган - МОСВ. Същите бяха извършени
по реда, предвиден за съгласуване на проекта на нормативния или индивидуалния
административен акт, с който се одобрява ПУРБ.
Провежданите консултации бяха формални и неформални. Формалните
консултации бяха проведени посредством официални писма (на хартия или чрез
електронна поща), публикации в интернет страницата на БДЗБР за консултации с
обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност да бъдат
84

http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-57/2016-2021
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засегнати от ПУРБ през различните фази на разработването на ЕО и ПУРБ.
Неформални консултации бяха извършени посредством неформални срещи между
експертите по екологичната оценка с представители на БДЗБР и с представители на
компетентния орган – МОСВ.
Консултациите по изготвения доклад за ЕО на ПУРБ по реда, определен с чл. 20,
ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ЕО включват:
• Публикуване на интернет-страницата на БДЗБР съобщение за провеждане на
консултации на 31.10.2016г. г.;
• Място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за ПУРБ, доклада
за ЕО и ОС с всички приложения и материалите към тях;
• Срок за изразяване на становище - 30.11.2016г., който не може да бъде пократък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на
достъп за запознаване с проекта за програмата, доклада за ЕО с всички
приложения и материалите към него;
• Начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез
интернет или други електронни средства.
В хода на консултациите бе осигурен публичен достъп и достатъчна техническа
възможност за запознаване с материалите по доклада за ЕО/ОС, с проекта на ПУРБ,
експерт, отговорен да предоставя допълнителни устни разяснения на място, както и
приемане на изразените в срок становища.
Съобщението за провеждане на консултации бе разпространено чрез интернетстраницата на БД „ЗБР“, както и с писма, адресирани до идентифицираните
заинтересовани страни. Същото беше предоставено на компетентния орган по чл. 4 –
МОСВ за сведение и за публикуване на интернет страницата на МОСВ.
Изготвен бе и Регистър на постъпилите писмени становища в хода на
консултациите по ЕО/ОС на ПУРБ на ЗБР, както и информация за тяхното отразяване в
ДЕО. Регистърът е публикуван на интернет страницата на БД „ЗБР“. В него е
представен начина на отразяване, мотиви за приетите и неприетите бележки и
препоръки по Доклада за екологична оценка на ПУРБ на ЗБР.
13.3.5. Организиране и провеждане на обществено обсъждане.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал.1 от Наредбата за ЕО бе
организирано и проведено обществено обсъждане на доклада за ЕО, Доклада за ОС и
проекта на ПУРБ.
С писмо на Директора на БД „ЗБР“ бе изпратено писмо до заинтересованите
страни за провеждане на срещата за общественото обсъждане с определено място, дата
и час, както и за мястото за публичния достъп и срока за запознаване с проекта за
програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него.
На 02 декември 2016 г. от 10:30 часа в сградата на БД „ЗБР“ на бул.
„Св.Димитър Солунски“ № 66 бе проведена срещата за обществено обсъждане на
Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на речните басейни и
приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРБ. В нея
взеха участие представители на общински администрации, РИОСВ- Благоевград,
РИОСВ- Перник, Регионална дирекция по горите- Благоевград, неправителствени
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организации, инвеститори и други заинтересовани страни в териториалния обхват на
ЗБР.
Присъстващите като цяло изразиха положително мнение за свършената работа.
За общественото обсъждане бе воден протокол от длъжностно лице, определено със
Заповед на Директора БД „ЗБР“.
В хода на провеждането на общественото обсъждане бяха повдигнати въпроси,
отнасящи се за основни проблеми, касаещи различни участъци на територията на ЗБР.
Проведоха се множество дискусии по отношение на мерките в ДЕО. По време на
обсъждането постъпиха три писмени становища. Протокол, презентации и списък на
присъстващите са налични на сайта на БД „ЗБР“85.
13.3.6. Становище по ЕО.
На 13.12.2016 г. в сградата на МОСВ се проведе заседание на Междуведомствена
комисия (МК) – специализиран състав на ВЕЕС към МОСВ, на който се разгледа
проект на становище по екологична оценка и документацията по ЕО на ПУРБ. На
заседанието ръководителят на екипа, изготвил ЕО на ПУРБ на ЗБР направи
презентация за основните резултати и заключения на докладите за ЕО и ОС на ПУРБ.
Ръководителят, заедно с експертите по ЕО и ОС, взеха участие в заседанието с
пояснения и отговори на въпроси, касаещи разработените от тях документи,
получените резултати, предложените мерки и др. След което на основание чл. 26, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.
12/2016 г.), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и
чл. 36, ал. 10 и 11 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони на 16.12.2016 г. е издадено
Становище по екологична оценка № 4-2/2016 г. на Министъра на околната среда и
водите за съгласуване на Проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в
Западнобеломорски район за басейново управление (ЗБРБУ) 2016-2021г.86
Всички промени, в резултат от описаните в становището мерки и условия са
отразени във Финалния ПУРБ на ЗБР:
Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ, представени в
Приложение 7.2.г Програма от мерки за повърхностни и подземни води
в ЗБР;
Мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ, представени в Приложение
13.3.6.а
Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и
човешкото здраве при прилагането на ПУРБ за периода 2016-2021г. (с
периодичност на отчитането: на всеки две години), представени в
Приложение 13.3.6.б.

85
86

http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-57/2016-2021
http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-57/2016-2021
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13.4. Заключения от извършената ЕО, в т.ч. и ОС
В резултат на извършената екологична оценка са формулирани следните
заключения:
План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (20162021г.) няма да окаже значително негативно въздействие върху защитени зони
от НЕМ „Натура 2000„ в територията на Западнобеломорски район. Степента на
отрицателно въздействие се оценява като ниска. Няма да се нарушат значително
структурата и параметрите на местообитанията, растителните и животински
популации. Няма да има въздействие върху природозащитните цели и целостта
на защитената зона.
При реализацията ПУРБ не се очакват значими негативни въздействия върху
функционалната цялост на защитените зони в обхвата на Западнобеломорски
район за басейново управление на водите.
Приложението на предвидените в ПУРБ мерки, включително и изпълнението на
заложените от предишния планов период, ще имат по-скоро положително
въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони и ще
допринесат за постигане на благоприятно природозащитно състояние на
видовете и местообитанията, свързани с водните тела. ПУРБ е допустим за
защитените територии (ЗТ) по смисъла на закона за защитените територии (ЗЗТ)
при спазване изискванията на ЗЗТ, режимите за опазване на ЗТ съгласно
заповедите за обявяването им и плановете за тяхното управление. Не се очаква
дейностите по реализацията на ПУРБ да предизвикат негативно въздействие
върху биологичното разнообразие в съседни региони и в трансграничен аспект.
Проектът на ПУРБ и програмата от мерки към него са насочени изцяло към
опазване качествата на повърхностните и подземни води в района и поддържане
и възстановяване на доброто им екологично и химично състояние, както и за
съхранение на водните ресурси и балансираното функциониране на водните
екосистеми в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски
район. Екологичната насоченост на ПУРБ (2016-2021) е в съответствие с целите
при управление на водите, заложени в Директива 2000/60/ЕС (РДВ) и се
обуславя от целите за опазване на околната среда, насочени към
предотвратяване на влошаването и постигане на добро количествено и
качествено състояние/потенциал на подземните и повърхностните води.
Анализът на очакваното въздействие на Плана и заложените мерки спрямо
„нулевата алтернатива“ показват, че предпочитано от гледна точка на
въздействието върху ОС и човешкото здраве е реализирането на алтернатива 2 реализирането на ПУРБ на ЗБР и програмата от мерки към него, като се вземат
предвид констатациите и препоръките на ДОСВ и ДЕО. Проектът на ПУРБ и
програмата от мерки към него не са в противоречие и са синхронизирани с
целите за опазване на околната среда и човешкото здраве, включени в
анализираните европейски и национални документи, други стратегически
документи, планове и програми. Това гарантира опазване на водните ресурси,
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запазване/подобряване качествата на водите и съхранение на водните
екосистеми в Р България.
Анализът и оценките на евентуалните въздействия върху околната среда и
човешкото здраве дават основание да се твърди, че при изпълнението на ПУРБ
на Западнобеломорски район и програмата от мерки към него за периода 20162021г. не се очакват значителни отрицателни последици, значителен
отрицателен кумулативен ефект както и значителни трансгранични въздействия
върху околната среда и здравето на хората на територията на съседни държави.
На основа на извършения анализ на въздействията върху околната среда и
човешкото здраве в резултат на прилагането на ПУРБ и програмата от мерки
към него, с цел свеждане до минимум на евентуални отрицателни въздействия, в
ДЕО и ДОСВ са препоръчани мерки за отразяване в окончателния вариант на
ПУРБ и мерки за прилагане при изпълнението на ПУРБ. Препоръчани са
индикатори за наблюдение и контрол, чрез които да се получи качествено и
количествено проследяване на въздействието върху околната среда и човешкото
здраве по време на прилагането на ПУРБ.
Заключението е, че 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“. Разработеният проект на
ПУРБ за периода 2016-2021г. и програмата от мерки към него са предпоставка за
постигане на интегрирано управление на водите на територията на ЗБР и ще
окажат цялостно положително въздействие върху околната среда и човешкото
здраве.
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