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СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ И ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ В КЗН И КРН 
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Код на РЗПРН Име на РЗПРН 

основен 

речен 

басейн 

Предложение / информация Институция 

Корекция на 

финален 

вариант на 

РЗПРН 

Пояснение 

1 ASPFR_AR_01 р.Крумовица - 

гр.Крумовград 

АРДА На картен лист 1 на риска залятата 

площ на юг от р. Елбасан дере, не е 

смесена жилищна територия. 

 

Община 

Крумовград 

взето е в 

предвид при 

финалния 

вариант на 

картите 

  

2 ASPFR_AR_01 р.Крумовица - 

гр.Крумовград 

АРДА На картите на риска е отразен 

несъществуващ ВиК обект при 

сливането на р. Елбасан дере и р. 

Крумовица 

Община 

Крумовград 

взето е в 

предвид при 

финалния 

вариант на 

картите 

  

3 ASPFR_AR_05 р.Върбица - 

гр.Златоград 

АРДА На картите със сценарии 20, 100 и 1000 

г. яз. „Златоград” е с надпис „Хаси 

дере”, което е погрешно. Язовир „Хаси 

дере”на р. Хаси дере (следващият десен 

приток на р. Върбица), е изведен от 

експлоатация поради лошо техническо 

състояние чрез срязване на стената. 

 взето е в 

предвид при 

финалния 

вариант на 

картите 

 

4 ASPFR_TU_02  Средна Тунджа ТУНДЖА Не е отразено на картите на риска 

съществуващо промишлено 

водоснабдяване на свиневъден 

комплекс с координати 42° 25′ 51,227″ 

С и 26° 31′ И. 

 

Община Тунджа взето е в 

предвид при 

финалния 

вариант на 

картите 

 

5 ASPFR_MA_01 р.Марица - 

граница 

МАРИЦА 1. По възможност да бъдат дадени 

нивата на реките (в табличен вид 

при местата на ХМС и определените 

водни количества) и да бъдат 

отбелязани върху картите. 

 

ОУ ПБЗН 

Хасково 

ВиК 

няма промяна  Информацията 

относно водните 

количества няма да 

бъде отразена 

върху картите,но 

ще бъде 
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публикувана 

допълнително 

6 ASPFR_MA_07 р.Марица - 

гр.Пазарджик 

МАРИЦА Да се отбележат водоснабдителните 

кладенци на десния бряг на р. Марица 

при и над вливането на р. Тополница 

РЗИ Пазарджик взето е в 

предвид при 

финалния 

вариант на 

картите 

 

7 ASPFR_MA_13 р. Стара река – 

Пещера 

МАРИЦА Да се отрази площадката на 

електроцентралата на Биовет Пещера, 

намираща се западно от основната 

площадка на предприятието, на по-

ниска кота и по-лесно заливаема. 

„БИО ВЕТ“АД- 

гр. Пещера 

взето е в 

предвид при 

финалния 

вариант на 

картите 

 

8 ASPFR_MA_13 р. Стара река – 

Пещера 

МАРИЦА Да се отразят водоснабдителните 

кладенци в горната част на РЗПРН, по 

пътя към гр. Батак 

 взето е в 

предвид при 

финалния 

вариант на 

картите 

 

9 ASPFR_MA_13  р. Стара река – 

Пещера 

МАРИЦА Не са отразени на картите площадките 

на 2 предвидени за изграждане селищни 

ПСОВ 

 няма промяна данните от 

изготвените карти 

трябва да се вземат 

предвид при 

проектирането на 

ПСОВ 

 


