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Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия 

 

Мерки за изпълнение от становище за ЕО 

 

1. ВиК операторите да уведомяват БДИБР и съответните РЗИ в случай на 

наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, както и за 

предприети от тях коригиращи действия за осигуряване съответствие на водите с 

показатели по Наредба № 9/16.03.2001 г за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели.  

2. Реализацията на предложените мерки следва да се съобразява със забраните и 

ограниченията в санитарно-охранителните зони, посочени в Наредба № 3/16.10.2000 

год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово 

водоснабдяване и около водоизточници на минерални води.  

3. Изграждане при необходимост на съоръжения за физическа защита и 

предпазване от компрометиране на водовземните съоръжения (тръбни и шахтови 

кладенци), попадащи в прогнозираните РЗПРН.  

4. Разработване и прилагане на програма на мониторинг на качеството на водата 

от засегнати след наводнения водовземни съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване. 

5. Налагане на забрана върху ползването на водите за питейно-битови цели при 

констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнение.  

6. Осигуряване на допълнителна информация по отношение естествените 

извори и водовземните съоръжения от минерални води, попадащи в зоните на заливане 

при различните видове сценарии на наводнения в РЗПРН. 

7. За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и 

предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които попадат в РЗПРН - 

при актуализирането на докладите им за политиката за предотвратяване на големи 

аварии и докладите за безопасност - при необходимост да се изисква и становище от 

Басейновата дирекция.  

8. В Аварийните планове на ПСВРП, които попадат в РЗПРН, да се взема 

предвид наличието на условия на уязвимост от наводнения, свързано с вероятност от 

възникване на голяма авария и да се предвидят конкретни мерки за намаляване на 

евентуалните последици за околната среда и живота и здравето на хората при 

възникване на авария в резултат от наводнения, като в тези случаи да се изисква и 

становище от Басейновата дирекция.  

9. Строителните работи и дейностите по отстранявания на затлачвания на 

речното корито и почистване на речни участъци и дерета да се извършват за кратък 

период извън размножителният сезон на животинските видове от приложения 2 и 3 на 
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ЗБР от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на 

видовете животни, предмет на опазване. 

10. При прилагане на мерките, свързани със залесяване в защитени зони, да се 

предвиждат залесителните дейности само с местни видове, вкл. такива, формиращи 

крайречни местообитания.  

11. Всички структурни мерки от ПоМ на ПУРН, свързани с изграждане на нови 

диги и корекции, освен при доказана необходимост и липса на алтернативно решение, 

да се реализират извън границите на защитените зони и след оценка по т. І.А.2. 

Мярката не се отнася за тези структурни мерки, предвиждани в населени места и 

селищни образувания, попадащи в границите на зоните. 

12. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 

замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни 

материали от строителната техника.  

13. При прилагане на структурните мерки в защитени зони всички съпътстващи 

дейности (напр. обслужващи строителството пътища) да бъдат ситуирани при 

възможност извън природни местообитания или местообитания на видовете, вкл. 

птици, предмет на опазване в защитените зони и строителните работи да се 

осъществяват в максимално ограничена полоса.  

14. С цел недопускане на значително кумулативно отрицателно въздействие 

всички ППП/ИП, които могат да окажат хидроморфологичен натиск върху 

повърхностните водни тела в обхвата на РБУ и не са свързани с  изпълнение на мерки 

от ПУРН и ПУРБ, да бъдат консултирани с БД и съобразени с териториалния обхват и 

период на изпълнение на предвидените в ПУРН мерки, които следва да се считат за 

приоритетни. 

15. Изпълнението на мерки за отстраняване на затлачвания на речното корито, 

почистване на запълнени с наноси басейни и почистване на речни участъци и дерета за 

осигуряване преминаване на висока вълна:  

15.1. да се осъществява само в коритата на реките, без да се засягат 

крайречната растителност; 

15.2. да се прилагат извън размножителния период на водозависимите видове; 

15.3. да се извършва при доказана необходимост по надлежния ред. 

16. На етап идеен  проект възложителите да консултират с БД възможността за 

заместване на инженерно-технически структурни мерки, за които в ДОСВ е 

идентифициран потенциал за значително засягане на природни местообитания и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, с по-щадящи мерки 

от националния каталог от мерки, съгласно таблица 8 „Предлагани алтернативи на 

конкретни мерки от ПоМ за ПУРН в ИРБУ“ от ДОСВ.  

17. На етап проектиране при реализация на структурните мерки от ПоМ в 

защитени зони да се съобразява разпространението на природните местообитания и 
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местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, с цел да не се 

допуска увреждането им. 

18. Мерките за създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в 

заливни тераси на реките и контролирано временно наводняване на селскостопански 

площи да не се прилага в участъци, в които има сухоземни природни местообитания и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. При планирането на 

конкретните площи за изпълнение на тези мерки да се избягва засягането на терени, 

покрити с ниска тревиста растителност (целини, пасища и ливади), а буферните 

басейни да се създават предимно в заблатени крайречни райони, където 

допълнителното им заливане не променя съществено хидрофизичните условия на 

терена и опресняването на застоялите води би имало положителен ефект за биотата. 

19. При контролирано наводняване в ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ на площи по 

мярка MA_04_02 и мярка MA_07_53 мястото за втока на водите да бъде достатъчно 

отдалечено съответно от природно местообитание 6110* и местообитание 6220*, така, 

че да се избегне внезапното им заливания с високонапорни води. Същото се прилага и 

за мярка МА_05_25 по отношение на местообитание 6210*. 

20. Разработване на пилотен проект за управление на поне два водосбора с цел 

намаляване на риска от наводнения. Резултатите да се използват за изготвяне на 

методика за управление на водосборите.  

21. Изготвяне на методика за управление на крайречната горска растителност във 

връзка с осигуряване на проводимостта на реките, подобряване на свързаността и 

запазване на крайречните горски местообитания, подобряване на състоянието им и 

опазване на биологичното разнообразие. 

 


