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• ПРОЕКТ:  DIR-51211229-1-171 
„Разработване на планове за 
управление на риска от 
наводнения”,  финансиран по 
Приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма “Околна среда 2007 – 2013”. 
 

• БЕНЕФИЦИЕНТ: Басейнова дирекция 
Дунавски район 
 

• СТОЙНОСТ: 11 716 204,30 лв. с ДДС, 
от които: 

 9 372 963,44 лв. от Кохезионния 
фонд  на Европейския съюз  

 2 343 240,86 лв. национално 
съфинансиране от държавния бюджет 
на РБългария 
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• СРОК:   
 Начална дата:               29.09.2012 
 Дата на приключване:    30.12.2015 

 
• ЦЕЛ: Допринасяне за прилагане на Директива 

2007/60/ЕО за оценката и управлението на риска 
от наводнения; Устойчиво използване на водите 
и водните ресурси с оглед намаляване на 
неблагоприятните последици за човешкото 
здраве и околната среда; Подпомагане на БДДР 
при изготвянето на План за управление на риска 
от наводнения в Дунавски район   

 
• ДЕЙНОСТИ: Проектът включва осем основни 

дейности. Пет от дейностите произтичат от 
изискванията на Директива 2007/60/ЕС и на 
Закона за водите относно  управление на риска 
от наводнения, а три от дейностите са свързани с 
осигуряване изпълнението на проекта съгласно  
правилата на ОПОС. 
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Основни дейности по проекта, произтичащи от 
изискванията на Директива 2007/60/ЕС 

 

1. Подготовка на предварителна оценка на риска от 
наводнения  

2. Подготовка на карти на районите под заплаха от 
наводнения и карти на районите с риск от 
наводнения.  

3.   Подготовка на план за управление на риска от 
наводнения  

4.  Трансгранична координация и обмен на 
информация за международни речни басейни  

5.  Създаване на цифров модел на релефа  
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Основни дейности, свързани с осигуряване 
изпълнението на проекта съгласно  

правилата на ОП “Околна среда 2007 – 
2013”  

 

6.   Дейности по управление на  проекта 
7.    Одит 
8.    Информация и публичност  
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Резултати от изпълнението на дейностите 
 

1. Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения  
– Разработена е Предварителна оценка на риска от наводнения за 

Дунавски район за управление на водите 
– Изработена е Интернет страница на БДДР с цел информиране на 

заинтересовани страни; 
– Изготвена интернет базирана карта за представяне на резултатите от 

предварителната оценка на риска от наводнения в Дунавски район за 
басейново управление  

– Проведени са 5 бр. обществени консултации при разработване на 
предварителната оценка на риска от наводнения 

– Определени са районите със значителен потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН)  - 52 проектни РЗПРН, от които са утвърдени      
26 бр. района със среден и висок риск от наводнения на територията 
на Дунавски район за басейново управление 

– Проведени 5 бр. обществени консултации при определяне на РЗПРН. 
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Резултати от изпълнението на дейностите (2) 
 

2. Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и 
карти на районите с риск от наводнения.  

– Към момента има разработени карти на заплахата и риска от наводнения само за 
два района със значителен потенциален риск от наводнения, единия от които е 
по р. Дунав.  

– За изработването на карти за останалите РЗПРН е обявена обществена поръчка 
през 2014 г. Решението за избор на изпълнител е обжалвано и поръчката е 
върната на етап назначаване на нова комисия. Към момента тече процедура по 
разглеждане, оценка и класиране на оферти.  

 
3. Подготовка на план за управление на риска от наводнения  

– Избран е изпълнител на обществена поръчка за изработване на проекта на ПУРН 
до края на м. Окотомври. 

– Определени са целите и приоритетите за Дунавски район при управленето на 
риска от наводнения.   

– Подготвен е проект на Плана за управление на риска от наводнения, 
включително програма от мерки. 

– Избран изпълнител на обществена поръчка за организация и провеждане на 
обществени консултации по проекта на ПУРН. Проведени са 6 работни срещи със 
заинтересованите страни. 
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Резултати от изпълнението на дейностите (3) 
 

4. Трансгранична координация и обмен на информация за 
международни речни басейни  
– Проведени са 2 работни срещи с компетентните институции в Румъния 

за обмен на информация и координация – определен е общ район със 
значителен потенциален риск от наводнения по р. Дунав, съгласувани 
са приоритетите и целите при управлението на риска от наводнения, 
определени са общи типове мерки. 

– Проведена работна среща с компетентните институции в РСърбия за 
обмен на инфорамция и координация при управлението на риска от 
наводнения   

5. Създаване на цифров модел на релефа  
– Към момента няма резултати от изпълнението на дейността.  
– За дейността 3 пъти е обявявана обществена поръчка, като същата 

впоследствие е прекратявана, поради постъпили жалби, свързани с 
определяне нивото на достъп до класифицирана информация.  

– След последното прекратяване на поръчката и предвид спецификата 
по изпълнението на същата, стана ясно, че изпълнението й не е 
възможно в срока оставащ до края на проекта. Това е причината 
поръчката да не е обявена четвърти път.   
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Резултати от изпълнението на дейностите (4) 
 

6. Дейности по управление на проекта 
– Сформиран е екип за управление и изпълнение на проекта в 

БДДР 
– Част от дейностите по управление на проекта са възложени 

на външен изпълнител, като е избрано Звено за външна 
техническа помощ (ЗВТП). Договорът със ЗВТП е прекратен 
през м. Март 2015 г. 

– Обучение на екипа относно правила и процедури за 
архивиране, одит и нередности, правила за извършване на 
мониторинг и верификация на разходите.  

– Финансово управление. 
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Резултати от изпълнението на дейностите (5) 
 

7. Одит 
– Избран изпълнител за осъществяване на текущ и 

окончателен одит на проекта – 2 годишни и 8 междинни 
одитни доклада 

8. Информация и публичност  
– Избран изпълнител за осъществяване на мерките за 

информация и публичност на проекта – проведени са 2 
бр. пресконференции за представяне на междинни и 
крайни резултати от изпълнението на проекта, 
изработени рекламно-информационни материали.  
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО 
ВНИМАНИЕ! 

Presenter
Presentation Notes
Публикуване на програма и график за обществени консултации чл. 9.3 и 10 – до 22.12.2012 г.
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