
Приложение № 9-1 
 

Постъпили предложения за съдържание на ПУРБ за Източнобеломорски район  
по Заповед РД-229/7.03.2003 г. 

 
Дата Ведомство, администрация Предложение 

30.06.03 Община Казанлък Готовност за участие при 
разработването на ПУРБ; 
Приложени: Кратки справки за 
състоянието на повърхностните и 
подземните води на територията на 
общината 

30.06.03 Община Гурково 1. Да се извършва редовен мониторинг 
на водите на р. Лазова в района след 
рудник Паисий 
2. Постоянно да се провеждат 
водорежимни наблюдения на реките на 
територията на община Гурково 
(Лазова, Радова, Старата река), които са 
нужни при изготвяне на проекти и 
прогнози 

27.06.03 ВиК ЕООД – Стара Загора 1. По отношение анализ и оценка на 
риска от инцидентно замърсяване на 
подпочвени води – да влязат 
самостоятелно в рамките на 
окрупнените защитени територии 
всички водоизточници за подземни 
води; особено внимание да се обърне на 
тези, предназначени за водоснабдяване 
на гр. Ст. Загора и Казанлък по р. 
Тунджа и гр. Чирпан по р. Марица; При 
анализиране риска от инц. замърсяване 
на реките, а оттам и на подземните 
водоизточници да се има предвид 
основно промишлените предприятия в 
Казанлък – “Арсенал” АД, “Катекс” АД, 
“Капрони” АД, “М+С Хидравлика” 
2. Резервни източници за питейно-
битово водоснабдяване на населението в 
района липсват 
3. Определяне на СОЗ като защитени 
територии 

30.06.03 Община Сливен, ПП “Сините 
камъни”, НПО и др. 

1. Определяне на мониторингови точки 
на територията на община Сливен 
2. Предложения за ликвидиране и 
рекултивация на щолни 1, 2, 3, 4 и 12, на 
рудник “Сливен” и мониторинг на 
подземни води 
3. Обявяване на яз. Жребчево за 
орнитологично важно място 



4. Обявяване на забрана за изземване на 
инертни материали в руслото на р. 
Тунджа и забрана на строителни 
дейности в близост до реката  

30.06.03 Община Казанлък Ограничаване на замърсяването на р. 
Тунджа в интервала от вливането на р. 
Крива вада до района на с. Овощник 

30.06.03 “Водни системи инженеринг 
консулт” ООД - София 

Предложение за разработване на 
планове за управление на р. Арда, 
Тунджа и Марица съгласно приложение 
7, т.8 от РДВ за водите, като се вземат 
под внимание специфичните особености 
и различия в подбасейните 

16.07.03 Напоителни системи – Стара 
Загора 

Предложения за мерки за контрол и 
подобряване състоянието на водните 
есурси и околната среда чрез 
изграждане на пречиствателни станции  

15.07.03 БНАВ Необходимост от изготвяне на 
дългосрочна нац. програма за работа по 
обезопасяване на речните течения и нас. 
места от катастрофални  наводнения; 
обект на програмата да бъдат малките 
язовири, речните корекции, 
укрепителните стени и мостове, 
работата на речните кариери, 
пречиствателните станции, 
агротехническите програми и др. 

06.06.03 Държавна Агенция  Гражданска 
защита към МС 

1. Да се предвиди отделен раздел в 
ПУРБ “Защита от вредното въздействие 
от водите” 
2. Да се имат предвид аварийните 
планове за защита на населението и нац. 
стопанство при бедствия, аварии и 
катастрофи 

03.07.03 Областен управител на област 
гр. Ямбол 

Предложения на община Стралджа, 
съпроводени с информация за 
спецификата на района 
Относно отпадните води – защитените 
територии край с. Палаузово да се вкл. в 
нац. мониторингова мрежа 
 

26.03.03 “Хидрогеокомплект”ЕООД – гр. 
София 

Информация за фирмата и предложения 
за изработване на ПУРБ; списък на 
изпълнените обекти от фирмата 

 


