
Документация 

за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и 

засегнати органи и лица 

(в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, 

както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или 

преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.) 

 

 

Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., 

посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.) бе проведен обществен достъп и среща за 

обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка на проект на План за 

управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 

2016-2021 г. 

БДЧР е публикувала на 05.10.2016 г. Съобщение за провеждане на консултации 

за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в 

Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г. 

Бяха проведени консултации по доклада за ЕО на плана и с компетентния орган 

по чл. 4 (МОСВ), както и със съответния компетентен орган по чл. 13, ал. 1 (МЗ) от 

Наредбата за ЕО, като им бе предоставена документацията на хартиен и на електронен 

носител за становище, заедно със Съобщението за провеждане на консултации. 

Съобщението за провеждане на консултации бе предоставено на компетентния орган 

по чл. 4 (МОСВ) за сведение а също така и за публикуване на интернет страницата му. 

До всички заинтересовани лица, изписани в Схемата за провеждане на консултации, 

бяха изпратени уведомителни писма, заедно със Съобщението за провеждане на 

консултации. 

Проектът на ПУРН в Черноморски РБУ и Екологичната оценка на плана, заедно 

с всички приложения към нея, бяха на разположение на заинтересованите страни в 

сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район” на адрес: гр. Варна, ул. 

„Панагюрище” № 17, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Лица за контакти: 

Светлана Пенчева - директор на дирекция „Планове и разрешителни”; Жасмина 

Керанова – началник отдел „Планове”. 

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на 

Басейнова дирекция „Черноморски район” (http://www.bsbd.org), в раздел „ПУРН”, 

подраздел  „Екологична оценка”. 

След приключване на обществения достъп по консултациите по чл. 20, ал. 1 - на 

04.11.2016г. от 11:00 ч. в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район" гр. 

Варна, заседателна зала, бе проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична 

оценка, Доклада за ОСВ и всички приложения към него и проекта на ПУРН в 

Черноморски РБУ. 



Срещата бе открита от инж. Светлана Пенчева, директор на дирекция „Планове 

и разрешителни“. 

На срещата присъстващите бяха запознати с проекта на ПУРН в Черноморски 

РБУ от представител на екипа, разработил ПУРН инж.Жасмина Керанова, н-к отдел 

„Планове“. 

Възложителят бе осигурил присъствието на срещата на ръководителят на  

колектива за изготвяне на екологичната оценка инж. Светла Трайчева и на други 

независими експерти от колектива, като те запознаха накратко присъстващите с 

резултатите от извършената ЕО.  

На срещата за обществено обсъждане беше попълнен присъствен лист и беше 

воден протокол от лице, определено от Директора на БДЧР. Протоколът за срещата е 

разработен в срок 3 дни от датата на срещата и е подписан от Директора на БДЧР и от 

протоколиста. Протоколът от общественото обсъждане, както и присъственият лист са 

приложени към настоящата документация в Приложение 1 

В 30-дневния срок за обществен достъп до Доклада за ЕО, по време на 

общественото обсъждане и след него няма устно изразени или постъпили писмени 

възражения или отрицателни писмени становища по Екологичната оценка и по 

проекта на ПУРН в Черноморски РБУ.  

Получените Писма и Становища, получени в 30-дневния срок за обществен 

достъп до Доклада за ЕО, по време на общественото обсъждане и след него, са 

изписани в Справка за проведените консултации с мотиви за приемане или не на 

получените мнения и предложения. Тази Справка е приложена като Приложение 5 на 

Доклада за ЕО, а също така и като Приложение 2 на настоящата документация.  

След проведените консултации с отговорните институции и обществеността 

докладът за ЕО е допълнен с изразените в получените писма мнения и становища в 

хода на консултациите, като тези допълвания са незначителни за цялостната ЕО и не 

касаят нито методиката на оценяване, нито оценката на въздействията, нито изводите и 

заключенията на ЕО. 

Във варианта на ПУРН, който е бил на обществен достъп с доклада за ЕО, в 

резултат от получените писма и становища в хода на консултациите с отговорните 

институции и обществеността са настъпилите промени в ПоМ, които могат да бъдат 

обобщени в следните групи основни предложения: 

• Мерки, които отпадат от ПУРН 

• Преформулиране на мерки (преименуване на наименованието или промяна на 

органа, отговорен за изпълнението) 

• Нови мерки за включване в ПУРН.  



Първите две групи мерки: мерките, които отпадат от ПУРН и преформулираните 

мерки - преименуване на наименованието или промяна на органа, отговорен за 

изпълнението и др., не касаят и не водят до промени на разработените доклади за  ЕО и 

ОС. 

По отношение на третата група: предложените нови мерки за включване в 

ПУРН:  

• голяма част от предложените нови мерки се отнасят към така наречените 

„неструктурни“ или „меки“ мерки, които нямат пряко отношение към околната 

среда като цяло, те са без пряко въздействие, но с общ положителен ефект или са 

мерки с директен принос към опазване на околната среда.  

• само две от мерките, предложени от община Велики Преслав, включват мерки, 

свързани със строителни работи, които могат да имат пряк ефект върху околната 

среда и те са:  

o мярка „Ремонт и рехабилитация на язовир „Драгоево 1“, разположен в 

землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав, област Шумен, предвид 

лошото му техническо състояние и заплахата, която представлява за 

населението и мярка „Ремонт  

o мярка „Рехабилитация на язовир Кочово", разположен в землището на с. Кочово, 

община Велики Преслав, област Шумен, предвид лошото му техническо 

състояние и заплахата, която представлява за населението“.  

Тези два язовира са разположени извън РЗПРН и извън Защитени зони и 

територии и след анализирането и оценяването им бе установено, че не се очаква 

реализирането им да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда. 

Тези мерки могат да бъдат включени в ПоМ като общи мерки за целия район на 

басейново управление, като тяхната оценка не променя заключенията от екологичната 

оценка и не налага промени в разработените ЕО и ОС на ПУРН. 

Поради гореописаното не е възникнала необходимост от възлагане на допълване 

на Екологичната оценка или продължаване на консултациите по ЕО на проекта на 

ПУРН в Черноморски РБУ и  Възложителят внася искане за издаване на становище по 

ЕО по образец съгласно приложение № 5 от Наредбата за ЕО до компетентния орган.  

 

Приложение: 1. Протокол и присъствен лист от проведеното обществено 

обсъждане. 

 2. Справка за проведените консултации, в която са изписани 

всички получени становища от проведените консултации с мотиви 

за приемане или не на получените мнения и предложения. 

 

 


