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 На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 

12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад 

за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения в 

Източнобеломорски район (2016-2021 г.). 

 

1. Информация за възложителя: 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БДИБР), представлявана от инж. 

Георги Колев Семерджиев - Директор 

Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, ул."Янко Сакъзов"  №35 

Телефон: 032/60 47 20; факс 032/60 47 21; ел. поща: bd_plovdiv@abv.bg 

Лице за връзка: инж. Кръстина Перпериева, гл. експерт сектор „ПУРН“, отдел 

„ПУВ“, дирекция „ПР“, тел. 032/60 47 52,. 

 

2. Обща информация за предложения план 

а) Основание за изготвяне на плана 

Планът за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за 

басейново управление (ПУРН в ИБР) е изготвен съгласно Директива 2007/60/ЕС 

(Директива за наводненията), която е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в 

националното законодателство с изменението на Закона за водите през м. август 2010г. 

 б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана 

 Планът за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН 

в ИБР) се изготвя за периода 2016-2021 година.  

Не се предвиждат етапи при изпълнението на ПУРН. Планираните мерки се 

изпълняват през целия период на действие на плана, след приемането му от 

Министерски съвет, като за част от мерките стартирането е обвързано с осигуряване на 

финансиране.  

 в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за 

по-малки територии) с посочване на съответните области и общини: 

СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ 

ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ  

В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021 г.) 

mailto:bd_plovdiv@abv.bg
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Източнобеломорски район заема централните части на Южна България и 

обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла. Той е с площ 35 230 км
2
, 

която представлява около 32% от територията на страната. 

На запад граничи със Западнобеломорски район за басейново управление, на 

север – с Дунавския район за басейново управление, на изток – с Черноморския район 

за басейново управление, а на юг – с Република Гърция и Република Турция.  

В Източнобеломорски район попадат общо 91 общини (изцяло и частично) и 1 

772 населени места. Броят на населените места в ИБР по основни речни басейни е както 

следва: 

 басейн на р. Марица –793 бр.; 

 басейни на р. Тунджа – 252 бр.; 

 басейн на р. Арда – 680 бр.; 

 басейн на р. Бяла – 41 бр.; 

 басейн на р. Атеринска – 2 бр.; 

 басейн на р. Фишера – 4 бр. 

Източнобеломорски район включва следните водосборни басейни до държавната 

граница с Турция и Гърция: 

 Басейн на р. Марица - трансграничен с Република Гърция и Република 

Турция;  

 Басейн на р. Тунджа - трансграничен с Република Турция, от международния 

басейн на р. Марица; 

 Басейн на р. Арда – трансграничен с Република Гърция, от международния 

басейн на р. Марица; 

 Басейн на р. Бяла – трансграничен с Република Гърция, от международния 

басейн на р. Марица; 

 Басейн на р. Луда – трансграничен с Република Гърция, от международния 

басейн на р. Марица; 

 Басейн на р. Атеринска – трансграничен с Република Гърция, от 

международния басейн на р. Арда; 

 Басейн на р. Фишера – трансграничен с Република Турция, от 

международния басейн на р.Тунджа 
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Районите със значителен потенциален риск от наводнения (общо 31 за ИБР) 

попадат в границите на 9 области, 57 общини и 241 населени места, както следва: 

1. BG3_APSFR_AR_01 - р.Крумовица – Крумовград  

Област Кърджали, Община Крумовград, населените места Луличка, Звънарка, 

Вранско, Крумовград, Овчари, Едрино, Полковник Желязово 

2. BG3_APSFR_AR_02 - р.Върбица – Бенковски  

Област Кърджали, Община Кирково, населените места Бенковски и Китна 

3. BG3_APSFR_AR_03 - р.Джебелска – Джебел  

Област Кърджали, Община Джебел, населените места Телчарка, Джебел и 

Чакалци 

4. BG3_APSFR_AR_04 - р.Неделинска – Неделино  

Област Смолян, Община Неделино, Неделино 

5. BG3_APSFR_AR_05 - р.Върбица – Златоград  

Област Смолян, Община Златоград, Златоград 

6. BG3_APSFR_AR_06 - р.Черна – Смолян  

Област Смолян, Община Смолян, Смолян 

7. BG3_APSFR_AR_07 - р.Маданска  

Област Смолян, Община Мадан, населените места Шаренска, Мадан, Върба, 

Бориново, Тънкото, Мъглища, Митовска, Ловци 

8. BG3_APSFR_AR_08 - р.Арда – Рудозем  

Област Смолян, Община Рудозем, населените места Войкова лъка и Рудозем 

9. BG3_APSFR_MA_01 - р.Марица – граница  

Област Хасково, Община Свиленград - населените места Капитан Андреево, 

Генералово, Чернодъб, Свиленград, Момково; Община Харманли – Доситеево, 

Рогозиново, Харманли, Българин, Шишманово, Преславец, Бисер, Надежден, 

Лешниково, Иваново, Смирненци, Болярски извор, Славяново; Община Симеоновград 

– Симеоновград, Свирково; Община Любимец - Георги Добрево, Любимец 

10. BG3_APSFR_MA_02 - р.Харманлийска река  

Област Хасково, Община Харманли – Харманли, Остър камък, Поляново, 

Брягово; Община Хасково – Брягово, Любеново, Стойково, Динево, Родопи, Подкрепа, 

Стамболийски, Хасково, Въгларово; Узунджово 
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11. BG3_APSFR_MA_03 - р.Сазлийка  

Области Хасково и Стара Загора, общини Раднево, Гълъбово, Симеоновград, 

населените места Троян, Симеоновград, Навъсен, Калугерово, Мусачево, Пясъчево, 

Гълъбово, Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Любеново, Рисиманово, Бели 

бряг, Българене, Знаменосец, Раднево 

12. BG3_APSFR_MA_04 - р.Марица – Димитровград  

Области Хасково и Пловдив, общини Симеоновград, Хасково, Димитровград, 

Първомай, населените места Крушево, Първомай, Добри дол, Караджалово, Скобелево, 

Зетьово, Сталево, Златна ливада, Великан, Ябълково, Димитровград, Крум, Брод, 

Черногорово, Нова надежда, Симеоновград, Константиново, Райново 

13. BG3_APSFR_MA_05 - р.Марица – Пловдив  

Области Пловдив и Стара Загора, общини Стамболийски, Родопи, Пловдив, 

Марица, Садово, Първомай, Братя Даскалови, Чирпан, населените места Костиево, 

Оризари, Пловдив, Ягодово, Рогош, Катуница, Крумово, Асеновград, Чешнегирово, 

Маноле, Трилистник, Скутаре, Калековец, Чалъкови, Селци, Поповица, Белозем, 

Милево, Мирово, Виница, Градина, Първомай, Крушево, Плодовитово, Черна гора, 

Партизанин, Горно Белево, Садово, Виница 

14. BG3_APSFR_MA_06 - р.Мечка  

Област Пловдив, Община Първомай, населените места Дълбок извор, Поройна, 

Първомай, Бяла река 

15. BG3_APSFR_MA_07 - р.Марица – Пазарджик  

Области Пловдив и Пазарджик, общини Костенец, Белово, Септември, 

Пазарджик, Стамболийски, Родопи, населените места Костенец, Долна Василица, 

Габровица, Сестримо, Момина клисура, Белово, Мененкьово, Ветрен, Септември, 

Виноградец, Карабунар, Злокучене, Бошуля, Ковачево, Величково, Звъничево, 

Мокрище, Пазарджик, Ивайло, Сарая, Гелеменово, Априлци, Синитово, Мирянци, 

Огняново, Хаджиево, Триводици, Говедаре, Стамболийски, Цалапица 

16. BG3_APSFR_MA_08 - р.Стряма  

Област Пловдив, Община Калояново, населените места Ръжево Конаре, Дълго 

поле, Калояново, Черноземен, Ръжево 

17. BG3_APSFR_MA_09 - р.Чепеларска – Чепеларе  

Област Смолян, Община Чепеларе - Чепеларе 

18. BG3_APSFR_MA_10 - р.Потока – Съединение  
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Област Пловдив, общините Съединение, Родопи, Марица, населените места 

Съединение, Войсил, Цалапица, Радиново, Костиево 

19. BG3_APSFR_MA_11 - р.Въча – Кричим  

Област Пловдив, община Кричим и Перущица, населените места Кричим, 

Перущица, Куртово Конаре 

20. BG3_APSFR_MA_12 - р.Девинска – Девин  

Област Смолян, Община Девин, Девин 

21. BG3_APSFR_MA_13 - р.Стара река – Пещера  

Области Пазарджик и Пловдив, общини Пещера, Брацигово, Кричим, 

Стамболийски, Пазарджик, населените места Пещера, Бяга, Исперихово, Козарско, 

Кричим, Куртово Конаре, Ново село, Стамболийски, Триводици 

22. BG3_APSFR_MA_14 - р.Стара река – Батак  

Област Пазарджик, община Батак, Батак 

23. BG3_APSFR_MA_15 - р.Тополница – устие  

Област Пазарджик, община Лесичово и Пазарджик, населените места Лесичово, 

Калугерово, Памидово, Динката, Величково, Юнаците, Драгор, Пазарджик, Мокрище  

24. BG3_APSFR_MA_16 - р.Тополница - горно течение  

Области София и Пазарджик, Общини Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, 

Мирково, Панагюрище, населените места Златица, Пирдоп, Карлиево, Челопеч, Чавдар, 

Бенковски, Петрич, Поибрене, Душанци 

25. BG3_APSFR_MA_17 - р.Чепинска – Велинград  

Област Пазарджик, община Велинград, населените места Велинград и 

Драгиново 

26. BG3_APSFR_MA_18 - р.Мътивир – Ихтиман  

Област София, Община Ихтиман, населените места Бузаковци, Веринско, 

Живково, Ихтиман, Стамболово, Мирово 

27. BG3_APSFR_TU_01 - р.Тунджа – Елхово  

Област Ямбол, община Елхово, Елхово 

28. BG3_APSFR_TU_02 - р.Тунджа – Ямбол  
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Области Сливен и Ямбол, Общини Сливен, Тунджа, Ямбол, населените места 

Самуилово, Глуфишево, Крушаре, Камен, Хаджидимитрово, Желю войвода, Завой, 

Веселиново, Ямбол, Кукорево, Ханово, Окоп, Тенево 

29. BG3_APSFR_TU_03 - р.Мочурица  

Област Ямбол, общини Стралджа, Тунджа, Ямбол, населените места Ямбол, 

Веселиново, Могила, Чарда, Зимница, Джинот, Воденичане, Палаузово, Маленово 

30. BG3_APSFR_TU_04 - р.Тунджа (Копринка-Жребчево)  

Област Стара Загора, общините Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, 

населените места Копринка, Казанлък, Бузовград, Енина, Розово, Овощник, Кънчево, 

Черганово, Ръжена, Тулово, Мъглиж, Ягода, Юлиево, Шаново, Дъбово, Зимница, 

Ветрен, Елхово, Нова махала, Николаево 

31. BG3_APSFR_TU_05 - р.Тунджа-Калофер  

Области Пловдив и Стара Загора, общините Карлово, Павел баня с населените 

места Калофер, Осетеново, Александрово, Габарево, Павел баня, Виден 

 

г) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)  

 Към защитените територии (съгласно глава трета от Закона за защитените 

територии - ЗЗТ) в Източнобеломорски район, които включват опазване на 

местообитания на животински и растителни видове се отнасят 2 бр. национални парка 

(голяма част от национален парк “Рила”, част от национален парк “Централен Балкан”), 

части от 2 природни парка, 20 бр. резервати, 12 бр. поддържани резервати,  218 бр. 

защитени местности, 121 бр. природни забележителности.  

На територията на ИБР са определени 63 защитени зони (ЗЗ) (по смисъла на чл. 

6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и т. 1 от Решение на 

Министерския съвет № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.)) за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директива 92/43/EИО за 

местообитанията, като те съставляват 34,1 % от площта на района. 

На територията на ИБР са определени 36 защитени зони (ЗЗ) (по смисъла на чл. 

6, ал. 1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и т. 1 от Решение на 

Министерския съвет № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.)) за опазване на 

дивите птици, като те съставляват 20,7 % от площта на района. 

  д) Основни цели на плана 

Целта на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 

стопанската дейност от наводненията в ИБР и по-конкретно – в определените райони 

със значителен потенциален риск от наводнения. 
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 е) Финансиране на плана 

Програмата от мерки е основен инструмент за постигане целите на ПУРН на 

ИБР. Тъй като тя интегрира в себе си разнообразни мерки на база конкретните цели в 

ПУРН, е предвидено те да бъдат изпълнявани от голям брой институции, организации и 

икономически субекти.  

Мерките са планирани на ниво „район за басейново управление”, „РЗПРН”, но 

отговорни за тяхното прилагане не са единствено компетентните органи за управление 

на водите, а широк кръг от заинтересовани страни. 

 Източниците на финансиране на мерките в някои случаи съвпадат с отговорните 

институции/икономически субекти, но това не винаги е така. Като цяло би могло да се 

обобщи, че финансирането на мерките в ПУРН бива собствено (със собствени 

финансови средства на отговорната институция/икономически субект) и външно. Най-

често мерките от ПУРН се финансират от държавния бюджет, общинските бюджети, 

европейски фондове и програми (Оперативна програма „Околна среда“, „Програма за 

развитие на селските райони“ и др.), Предприятието за управление на дейностите за 

околна среда (ПУДООС). 

 Част от мерките, предвидени в ПУРН на ИБР, са административни и не изискват  

финансиране. 

 

 ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на нормативно 

регламентирано изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма 

за участие на обществеността 

 

При изготвянето на ПУРН на ИБР са спазени предвидени срокове и етапи в 

Закона за водите. График и Работна програма за разработването на ПУРН е 

изготвен най-малко три години преди началото на периода, за който се отнася планът. 

Проектът на ПУРН е публикуван на 16.06.2016 г. и предоставен за обсъждане и 

коментар от обществеността за минимум 6 месеца, като са предвидени 5 броя 

предстоящи срещи-консултации с обществеността, информация за които се публикува 

на уебстраницата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. 

 

3. Орган, отговорен за прилагането на плана 

Компетентен орган по прилагането на ПУРН в ИБР е Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район". 

 

4. Орган за приемане /одобряване/утвърждаване на плана 

 

Компетентен орган за одобряването на ПУРН на ИБР е Министърът на околната 

среда и водите. ПУРН на ИБР се утвърждава от Министерския съвет. 

 

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУРН на 

ИБР, доклада за Екологична оценка на проекта на ПУРН на ИБР с всички 

приложения и материалите към него 

Проектът на ПУРН на ИБР, докладът за Екологична оценка на проекта на ПУРН 

на ИБР с всички приложения и материалите към него са предоставени за достъп в 
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сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул. „Янко 

Сакъзов“ № 35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в продължение на 30 дни, 

считано от 04.11.2016 година. 

 Лице за връзка: инж. Кръстина Перпериева, гл. експерт сектор „ПУРН“, отдел 

„ПУВ“, дирекция „ПР“. 

Документите са публикувани и на уебстраницата на БДИБР – www.earbd.org 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=597 – Доклад по екологична оценка 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=450  – Проект на ПУРН (2016-2021) 

 

6. Начин на изразяване на становищата 

 

Становища и мнения се приемат до 05.12.2016 г. включително: 

 на място в сградата на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

– Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа; 

 по пощата  - на същия адрес;  

 по електронна поща – bd_plovdiv@abv.bg 

 

7. Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО), 

Доклада по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Плана за управление на 

риска от наводнения в Източнобеломорски район 

 

На 08.12.2016 г. от 11:00 часа в Информационния център на БДИБР, адрес: 

Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 2 ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, 

ДОСВ и ПУРН на ИБР. Всички заинтересовани страни в управлението на водите в 

Източнобеломорски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите 

становища и мнения. 

http://www.earbd.org/
http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=597
mailto:bd_plovdiv@abv.bg

