
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. 

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.) 

 

 

1. Информация за Възложителя: 
Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР),  
представлявана от инж. Десислава Консулова – Директор  

 
Пълен пощенски адрес:  
9000, гр. Варна, ул. "Панагюрище" № 17 
Телефон: 052/631 447; Факс: 052/631 448; e-mail: bdvarna@bsbd.org  

 
Лице за контакти: 
Светлана Пенчева - Директор на Дирекция „Планове и разрешителни” 
Тел.: 052/687 459,  687 439; Факс: 052/631 448; e-mail: plans@bsbd.org    

 

 

2. Обща информация за предложения план: 

 
а) основание за изготвяне на плана - нормативен или административен акт 

Планът за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново 

управление (ПУРН в Черноморски РБУ) се изготвя съгласно чл.7 от Директива 

2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директива за 

наводненията) и на основание чл. 146и от Закона за водите. Съгласно чл. 155, ал.1 

т.2б от ЗВ, Директорът на басейнова дирекция е компетентен орган за басейново 

управление, отговорен за разработването на Плана за управление на риска от 

наводнения.   

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана 

Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на 

риска от наводнения, изцяло транспонирана в Закона за водите, РБългария е длъжна 

да извърши оценка на степента на риска от наводнения, да състави карти с мащаба на 

наводненията на изложените на риск области и да предприеме адекватни и 

координирани мерки за намаляване на този риск чрез разработването на План за 

управление на риска от наводнения. 

ПУРН в Черноморски РБУ се изготвя за периода 2016 – 2021 г. и се прилага през целия 

6-годишен период на действие. На 30.12.2015 г. БДЧР публикува на интернет 

страницата си проект на ПУРН. Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на 

ПУРН се публикува и предоставя на обществеността за консултации и писмени 

становища за срок от не по-малко от 6 месеца.  

Крайният срок за обществените консултации е 03.11.2016 г. включително.  
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в) териториален обхват - регионален 

ПУРН се изготвя за територията на Черноморски РБУ, определен съгласно чл. 152, ал. 

1, т. 2 от Закона за водите.  

Като административно-териториален обхват Черноморски РБУ обхваща изцяло или 

частично 8 области на България: Варна, Бургас, Търговище, Шумен, Добрич, Разград, 

Сливен и Ямбол, и 47 общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Каварна, Шабла, 

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи Дол, Девня, Долни Чифлик, 

Дългопол, Провадия, Суворово, Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, 

Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево, Омуртаг, 

Търговище, Лозница, Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола 

Козлево, Нови Пазар, Смядово, Хитрино, Шумен, Котел, Сливен, Болярово, Стралджа. 

 

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)   
Всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на Черноморски РБУ. 
 

 

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 Черноморски район за басейново управление (РБУ) и по-

конкретно – в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения.  

ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки 

характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира аспектите на опазване на 

околната среда, като осигурява високо ниво на опазването й. В него е включена 

Програма от мерки, която се съсредоточава върху предотвратяване, защита, 

повишаване на подготвеността и информираността по отношение на наводненията.  

Докладът за ЕО анализира и оценява вероятните значителни въздействия върху 

околната среда, включително вторични, кумулативни, синергистични/едновременни, 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни въздействия на предвижданията на ПУРН, които са разгледани по 

отделни компоненти (биоразнообразие, почви, води, въздух и др.) 

За подобряване на екологичното качество на ПУРН въз основа на анализ са дадени 

препоръки за смекчаване на въздействието на ПУРН в Черноморски РБУ, включително 

мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на неблагоприятните 

въздействия. 

 

е) финансиране на плана 

Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски РБУ е 

разработен чрез кансултантска помощ в рамките на проект № DIR-51211229-1-171 

„Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран чрез 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна 



среда 2007 - 2013 г.". Изработването на Екологичната оценка на ПУРН в Черноморски 

РБУ се осъществява чрез целево финансиране от  Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).  

Потенциалните  източници за финансиране на мерките в ПУРН включват държавен 

бюджет; общински бюджети; ПУДООС; Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“;  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Програми за териториално 

сътрудничество. 

 

 ж)  срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно 

регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна 

форма за участие на обществеността 

Съгласно изискванията на чл.146 р от Закона за водите, за всеки район на басейново 

управление се публикуват и обявяват на обществеността, вкл. на водоползвателите, 

за консултации и писмени становища: 

 Проект на предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН); 

 Проект на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на 

районите с риск от наводнения; 

 Проект на планът за управление на риска от наводнения, включително 

планираните мерки и очакваните резултати от тяхното изпълнение, както и 

постигнатите резултати и предложенията за изменение и актуализация на 

мерките и плана.  

Планът за управление на риска от наводнения, резултатите от отделните етапи на 

неговото разработване и проведените консултации със заинтересованите страни са 

публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район” в 

раздел „ПУРН“ на адрес: http://www.bsbd.org.  

 

3. Орган, отговорен за приемането на плана и орган, отговорен за прилагането  на 

плана 

Съгласно чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите, първият план за управление на риска от 

наводнения се разработва съгласувано с актуализацията на плана за управление на 

речните басейни. Компетентен орган за одобряването на ПУРН е Министерски съвет 

по предложение на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 160 от Закона 

за водите. 

Компетентен орган по прилагането на ПУРН на Черноморски РБУ е Басейнова 

дирекция „Черноморски район". 

 

4. Място за публичен достъп 

Проектът на ПУРН в Черноморски РБУ и Екологична оценка на плана, заедно с всички 

приложения към нея, са 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”. 

http://www.bsbd.org/


Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Басейнова 

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

„Екологична оценка”. 

  

5.      Време за публичен достъп - 30 дни, считано от датата на публикуване на 

съобщението: от 05.10.2016 г. до 03.11.2016 г. включително. 

 

6. Начин на изразяване на становищата - Становища и мнения могат да се 

депозират на място, с писма на адрес: гр. Варна 9000, ул. „Панагюрище” № 17, по 

факс: 052/ 631 448, по електронна поща: bdvarna@bsbd.org или чрез формата за 

обратна връзка на интернет страницата на БДЧР  на адрес 

http://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html.  
 

След приключване на 30-дневния срок за консултации, на 04.11.2016 г. от 11:00 ч. 

в сградата на Басейнова дирекция " Черноморски район" гр. Варна, заседателна 

зала, ще бъде проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична 

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

Черноморски РБУ. 
  

http://www.bsbd.org/
mailto:bdvarna@bsbd.org
http://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html

