
№
Входящ 
номер Дата Институция

Лице, 
длъжност Предложения Становища Мнения

Връзка с 
Програма 
от мерки

1 МП-02-147 08.08.2008 Община 
Свиленград

Петър Марков Крайно наложителна мярка е 
изгребването на двата пясъчни острова 
(между Новия мост и моста на ЖП-
линията) та гр. Свиленград, които са 
големи, обрасли с растителност и 
забавящи речния отток с цел премахване 
опасността от наводняване на града. 
Необходимо е и финансиране на тази 
мярка.

За постигане екологичните цели на РДВ, община 
Свиленград започва изграждането на ПСПВ, предложила е 
на обсъждане голям проект за преработка на отпадъци, 
служителите на Общинската охрана извършват значителна 
контролна дейност във връзка с екологията и по местните 
медии се информира местната общественост. Също така 
коритото на Марица е било почистено от отпадъци през 
декември 2007, премахнати са 26 лични стопанства, 
поправя се разрушен савак, изградена е наново 20 метра 
подпорна стена, предстои частично почистване на коритото 
при ЖП-моста V

2 МП-02-147 05.09.2008 Общинска 
администраци
я с. Братя 
Даскалови

Ваня Стоева, 
кмет

Считат, че са идентифицирани 
всички важни значими проблеми 
и съществуващи мерки, които 
могат да се приложат за 
решаването

3 МП-02-147 15.09.2009 Община 
Стара Загора

Светлин 
Танчев, кмет

1. Считат, че е целесъобразно 
включването в програмата за изграждане 
на ПСОВ на населени места над 2000 е.ж. 
И на възможността за обединяване на 
няколко малки населени места  за 
пречистване на водите им в малка ПСОВ - 
в момента общинаа има подобен изготвен 
проект, който очаква одобрение за 
финансиране от ОП "Околна среда"
2. Да се предвидят стимули под формата 
на данъчни преференции за собственици 
на фамилни сгради, ситуирани в зони без 
ПСОВ, при изграждане на собствени 
локални пречиствателни съоръжения

Считат, че идентифицираните 
токвови източници (отпадни 
води от канализации, от 
индустриални предприятия и 
животновъдни ферми) са най-
значимите проблеми, водещи до 
влошаване качеството на 
повърхностните води

V

Списък на направените предложения и становища за басейна на р.Марица по време на провеждане на 3 кръг консултации с обществеността относно Прегледа на 
значимите проблеми в ИБР

ПРИЛОЖЕНИЕ № М 9-3
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4 МП-02-147 15.09.2008 Община 
Чирпан

Васил Донев, 
кмет

1. По-строг контрол за работата на 
пресевните
2. Да се обърне внимание на бентовете
3. Да се подпомагат общините при 
създаването на пречиствателни станции
4. Завишен контрол относно сечта около 
речните обекти V

5 МП-02-147 18.09.2008 Община 
Куклен

инж. Д. 
Сотиров, кмет

1.Засилване контрола върху водните 
екосистеми, които неколкократно биват 
разрушавани и на места унищожавани
2. Съвместна работа между БД, общини, 
НПО, природозащитници и горски 
стопанства за съхраняване, защита и 
запазване на водите като ресурс и като 
среда на живот на растителни и 
животински представители

V
6 МП-02-147 23.09.2008 РИОКОЗ - 

Софийска 
област

д-р Галин 
Каменов, 
Директор

Необходимо е да се работи в посока 
подобряване координацижду отделните 
институции - БД, общински 
администрации, водоснабдителни 
дружества, РИОКОЗ с цел 
конкретизиране на задълженията и 
отговорностите във връзка с контрола на 
качеството на водата и прилагане на 
мерки за подобряване състоянието им

Предоставеният материал е 
разработен професионално и 
компетентно, подробен е и 
представя богата информация за 
разглежданите водни тела.
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7 МП-02-147 23.09.2008 "Асарел-
Медет" АД

д-р инж. Л. 
Цоцорков, 
изп. директор

1. Да се обърне внимание на 
партньорството на бизнеса и 
адвинистративните органи относно 
изпълнението на задълженията от страна 
на ползвателите, в т.ч. публично-частни 
партньорства и разработване и 
изпълнение на проекти по европейски 
програми и фондове
2. В ПУРБ да залегнат конкретни 
програми и проекти за подобряване 
управлението и състоянието на  водните 
тела, включително и източници на 
финансиране и възможности да бизнеса за 
участие в тях
3. Мерките да бъдат разработени 
конкретно за всеки  воден обект и да 
отразяват и анализират специфичните за 
него проблеми и методи за решаването 
им, както и да отразяват възможностите 
за финансиране и постигане на добро 
състояние.

Задълбочен и детайлен материал
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8 МП-02-147 24.09.2008 РИОСОЗ - 
Пазарджик

Д-р Ф. 
Петрова, 
директор

Изложените проблеми са в здравен 
контекст:
1. През последните няколко години и 
особено през лятото на 2008 наблюдаваме 
илно засушаване, което води до 
ограничаване количеството на водните 
ресурси в речните басейни. В тази връзка 
предлагаме да се предприемат строги 
ограничителни мерки поотношение 
използването на водите от съответните 
водни тела за напояване или други нужди, 
при условие, че те се използват като 
централни водоизточници, а в отделни 
случаи представляват единствен източник 
на питейна вода за част от населените 
места.
2. Липсата на учредени СОЗ около 
водоизточниците и съоръженията за ПБВ 
сопълнително датруднява или прави 
юридически необоснован контрола по 
опазването им от замърсяване. Тук трябва 
да се обединят усилията съвместно с ВиК-
дружествата и ръководствата на 
съответните общини да предложим 
комплекс от мероприятия за излизане от 
кризисната ситуация.

Подробно са обхванати и 
изложени всички съществуващи 
съществени проблеми, свързани 
с количеството и качеството на 
повърхностните води

V
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9 МП-02-147 24.09.2008 Община 
Пирдоп

Антоанета 
Илиева, кмет

1. Засилване средствата за контрол и 
наблюдение
2. Замърсителят на водите даа заплаща за 
пречистването им
Като допълнителни мерки предлагат:
1. За точкови източници на замърсяване - 
контрол във връзка с постигане на 
индивидуални умисионни ограничения;
2. За дифузни източници на замърсяване - 
привеждане на съществуващите депа в 
съответствие с нормативните изисквания 
и ликвидиране на незаконните сметища с 
цел ефективно управление на отпадъците;
3. За защита от наводнения - прочистване 
на речните корита и изграждане и 
поддържане на диги;
4. За други специфични въздействия - 
борба с ерозионните процеси и укрепване 
на свлачища;
5. За проблема с недостига на вода - 
намаляване на загубите от 
водоснабдителната мрежа и фиксиране на 
границите на възможност за експлоатация 
на ресурсите;
6. За предотвратяване или намаляване 
щетите от наводнения - разработване и 
изграждане на система за ранно 
предупреждаване за риска от наводнния, 
подобряване управлението на 
хидротехническите и 
хидромелиоративните съоръжения и 
системи по реките и забрана на 
строителството в заливаемите площи

Основен приоритет е 
необходимостта от намаляване 
индустриалните замърсявания, 
подобряване качеството на 
питейните води и подобряване 
прилагането на принципа 
"замърсителя плаща"

V
10 МП-02-147 29.09.2009 Община 

Долна баня
инж. 
Гълъбова, 
старши 
експерт ЕООС

Считат, че значимите проблеми 
за Марица и мерките срещу тези 
проблеми са формулирани 
точно, те са дотатъчни и 
обективни, а екологичните цели 
са формулирани добре
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11 МП-02-147 02.10.2008 РИОСВ Стара 
Загора

Нанчо Видев, 
директор

Считат, че представените 
материали отразяват в пълнота 
значмите проблеми, състоянието 
и източниците на замърсяване за 
басейна на Марица и Тунджа в 
региона, контролиран от РИОСВ 
Стара Загора. Набелязаните 
мерки ще допринесат за 
решаване на значиите проблеми 
по речни басейни

12 МП-02-147 02.10.2008 Областна 
управа Стара 
Загора

Мария 
Нейкова, 
областен 
управител

1.Като източник на замърсяване на 
подземните води трябва да се добави 
животновъдството
2.Като допълнителна нова мярка за 
намаляване на водите от битово-фекални 
източници да се предвидят стимули 
(данъчни преференции) за собствениците 
на фамилни сгради, ситуирани в зони без 
ПСОВ при изграждане на собствени 
локални пречиствателни съоръжения

Направен е подробен анализ на 
изпратения материал и е 
изкачано становище, че тойе 
направен пълно и 
професионално. 

Считат, че следните водни тела на територията на община 
Раднево, които са идентифицирани като СМВТ, могат да 
постигнат добро екологично състояние:
BG3MA200R033 (река Кумурджа до яз. Разнево), 
BG3MA200R028 (река Сазлийка и притоци от р. Блатница 
до р. Овчарица) и 
BG3MA200L031 (яз.Раднево)

V
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13 МП-02-147 02.10.2008 Регионална 
дирекция на 
горите - 
София

инж. М. 
Христов, 
директор

1. Завишаване контрола по почистването 
на речните корита с цел предотвратяване 
на бедствията;
2. Изграждане и модернизиране на 
пречиствателни станции за битови води 
към индустриалните предприятия, а дори 
и за канализациите на населените места
3. Ненарушаване целостта на дигите на 
реките
4. Системно поддържане на съоръженията 
към реките
5. Мониторинг върху количеството на 
отточните води и опасността, която 
представлязат за околната среда

V
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