
№ Дата Институция Лице, длъжност Басейн ВТ Предложения Препоръка/забележка

1 04.09.2007 РУГ Сливен Мариана 
Иванова

Тунджа ВТ 700R028 – 
р.Асеновска

Почистване коритото на р.Асеновска от твърди 
отпадъци от различен характер. 

Упражняване на строг контрол и 
санкции

2 04.09.2007 Сдружение”Ек
ологичен 
форум”

Андрей Борисов Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Усъвършенствуване на нормативната база за 
налагане изпълнението на законовите разпоредби и 
изисквания по отношение на отпадъчните води от 
промишлеността и селското стопанство

● по-ясно формулиране на 
задълженията на водоползвателите;
● опростен механизъм за нагане 
изпълнението на законовите 
изисквания;
● прилагане на принципа 
“Замърсителя плаща”;
 ● постоянен диалог с 
представителите на бизнеса, по 
отношение на техните отговорности

3 04.09.2007 Община 
Тунджа

Светозар Грозев Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Намаляване и отстраняване замърсяването от 
непречистени производствени отпъдъчни води.

Въвеждане  на механизъм  за 
драстични санкции и спиране на 
производсвото  до отстраняване на 
проблема.

4 04.09.2007 ИАРА – 
гр.Ямбол

Иван Гаванозов Тунджа ВТ 570R021 – 
р.Тунджа след 
р.Асеновса  до 
р.Симеоновска и 
ВТ600R022 
р.Мочурица

Мерки относно производствени отпъдъчни води на:
● Винпром”Карнобат”;
● Цех за поцинковане на тръби – гр.Стралджа 
(приемник р.Мочурица);
● ”Миролио България “ АД гр.Сливен;
● Тъкачна фабрика;
● “Папас олио” и др.

За последните 3 години смъртността 
на рибите е повишена 10 пъти, но от 
изпратените проби в РИОСВ 
Ст.Загора и София няма резултат. Да 
се засили контрола.

5 04.09.2007 РУГ Сливен Мариана 
Иванова

Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Да се направи предварително проучване (от 
сателитни снимки или друг източник) за бъдещото 
залесяване на всяка възможна площ (ДГФ, частен 
ГФ, общ ГФ и ССФ). 

РУГ Сливен и неговите поделения 
могат да партнират и помагат при 
съвместни проекти.

Списък на направените предложения за басейна на р.Тунджа  по време на провеждане на 2 кръг срещи за консултация с обществеността 
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№ Дата Институция Лице, длъжност Басейн ВТ Предложения Препоръка/забележка

6 04.09.2007 Българска 
фондация по 
биоразнообраз
ие

Венцислав 
Василев

Тунджа ВТ 700R026 – 
р.Овчарица  от 
с.Сотиря  до вливане  
в р.Тунджа и общо  за  
басейна на р.Тунджа

Намаляване на дифузното замърсяване чрез:
● въвеждане на добри земеделски практики;
● създаване на буферни ивици от естетвена 
растителност с ширина 10÷15 м (по възможност) 
между земеделските площи и водното тяло.

7 04.09.2007 Българска 
фондация по 
биоразнообраз
ие

Венцислав 
Василев

Тунджа ВТ 570R021 – 
р.Тунджа след 
р.Асеновса  до 
р.Симеоновска

Възстановяване на буферна ивица от естетвена 
растителност с ширина 20 м в участъка от реката 
между с.Крушаре и с.Завой

8 04.09.2007 ИАРА – 
гр.Ямбол

Иван Гаванозов Тунджа ВТ 570R021 – 
р.Тунджа след 
р.Асеновса  до 
р.Симеоновска

Прекратяване изземането на инертни материали от 
коритото на р.Тунджа непосредствено над гр.Ямбол 
в местността”Гърлата” и под ПС при с.Ханово.

Засилване на контрола и забрана, 
предвид осъществяване на 
изземането и в размножителния 
преиод, което е неспазване на 
условията по издаденото 
разрешително

9 04.09.2007 Община 
Тунджа

Светозар Грозев Тунджа ВТ 570R021 – 
р.Тунджа след 
р.Асеновса  до 
р.Симеоновска - в 
района на Община 
Тунджа

Възстановяване на разрушени и прекъснати диги, с 
цел предпазване от наводниния.

По строг контрол по  издадените 
разрешителни за добив на инертни 
материали предвид разрушаването на 
диги.

10 04.09.2007 Българска 
фондация по 
биоразнообраз
ие

Венцислав 
Василев

Тунджа ВТ 700R028 – 
р.Асеновска  и ВТ 
570R021 – р.Тунджа 
след р.Асеновса  до 
р.Симеоновска

Рекултивация на засегнатите участъци от добив на
инертни материали в у-ка устие р.Асеновска и
гр.Ямбол, чрез:
● възстановяване на разрушени диги;
● възстановяване на крайречна растителност;
● биологично укрепване на ерозирали брегове.

Контрол по отношение дълбочината 
на изземане на инертни материали, 
предвид установени случаи, при 
които тази дълбочина е над 2 м.

11 04.09.2007 “В и К” ЕООД 
Ст.Загора

Димчо Димов Тунджа ВТ900R042 - 
Участъци от терасата 
на р.Тунджа при 
селата Ягода, Ръжена, 
Елхово и Дунавци

Ограничаване изземането на инертни материали в 
участъците където има кладенци за питейно-битово 
водоснабдяване в терасите на р.Тунджа

По-строг контрол по  издадените 
разрешителни за добив на инертни 
материали, водещ до понижаване 
нивото на подземните води в 
цитираните участъци. Там са 
разположени ВГ”Дунавци-Стара 
Загора”, “Зимница-Ягода-Ръжена-
Стара Загора”, “Мъглиж-Тулово-
Юлиево” и др. за ПБВ на гр.Ст.Загора 
и Мъглиж и много други населени 
места в басейна на р.Марица 
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12 04.09.2007 Jica Study Team Андрей Христов Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Рекултивация и опазване на засегнатите участъци
от добив на инертни материали чрез:
● да се изисква от ползвателя план за привеждане в
добро състояние (облагородяване) на формираните
изкуствени езера;
● да се изисква изграждане на дънни прагове в
началото и края на разрешения за добив участък.

Подобряване на разрешителния 
режим по отпошение ползването на 
водните  обекти с цел добив на 
инертни материали.

13 04.09.2007 Община 
Елхово

Веса Алексиева Тунджа ВТ 135R005 –
р.Тунджа от
гр.Елхово до
вливане на
р.Мелнишка

Изграждане на главен довеждащ колектор и ПСОВ 
на гр.Елхово

14 04.12.2007 Арсенал - АД Руси Петков Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Преструктуиране на В и К дружествата и даване 
възможност на общините да управляват собствено 
В и К предприятие с цел подобряване на контрола 
на дейността му

15 04.12.2007 Арсенал - АД Руси Петков Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Обучение на земеделските производители за 
прилагане на добри земеделски практики 

16 04.12.2007 Община Нова 
Загора

Трифон 
Трифонов

Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

При изграждането на ПСОВ да се въвеждат 
технологии за оползотгворяване ан метана като 
източник на енергия

17 04.12.2007 Община Нова 
Загора

Трифон 
Трифонов

Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Въвеждане на данъчни облекчения за големите 
замърсители във връзка с насърчаване  
изграждането на  съвременни локални преч. С- я

18 04.12.2007 Община Нова 
Загора

Трифон 
Трифонов

Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Разработване на проекти свързани с ОП Околна 
среда  предвиждащи устойчиво екологично 
развитие

19 04.12.2007 Община Павел
баня

Петър Петров Тунджа У- к  от р. Тунджа 
около Павел баня 

Заустване на  отп. води  от по- малки НМ в Община 
Павел баня  след ПСОВ – изграждане на селищни 
ПСОВ

20 04.12.2007 Община Павел
баня

Петър Петров Тунджа У- к  от р. Тунджа 
около Павел баня 

Контрол качеството на заустваните отп. води от 
РИОСВ  по време на розобер

21 04.12.2007 Ви К – Ст. 
Загора

Михаил Сребрев Тунджа У-к от р. Тунджа 
около  / Ви К  Ст. 
загора/

Финансиране и изграждане на канализации на 
всички НМ

22 04.12.2007 Общ. Казанлък Мариана 
Маркова

Тунджа общо за басейна на 
р.Тунджа

Връзка между  ОП  Околнa среда  и ПУРБ
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