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ПРОТОКОЛ № 5 

 
от Обществено обсъждане на 

 проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) 

 в Дунавски район за басейново управление 

 гр. София, 29 март 2012 год., зала на  ИАОС 

  

 

Дневен ред: 

10:30 – 11:00 Регистрация на участниците 

11:00 – 11:05 Откриване на общественото обсъждане 

11:05 – 11:45 Представяне на Проект на Предварителна оценка на риска от 

наводнения в Дунавски район за басейново управление 

11:45 – 12:05 Оценка на риска от наводнения за р.Дунав. Представяне на проект 

DanubeFloodrisk 

12:05 – 13:10 Дискусия  

 • Причини за възникване на наводнения в миналото;вероятност за 

бъдещо повторение; възможности за смекчаване на последиците 

 • Фактори, влияещи върху настъпването, обхвата и последиците 

на потенциални бъдещи наводнения; възможности за ограничаване на 

риска от бъдещи наводнения 

13:10 – 13:25 Обобщаване на резултатите от дискусията 

13:25 – 13:30 Закриване 

 

Участници 

На общественото обсъждане присъстваха 43 представители на заинтересованите 

страни, от общо 105 поканени в т.ч. представители на местната държавна и общинска власт 

– областни управители и кметове на общини, компетентни органи по осъществяване на 

оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите, неправителствени 

организации, представители на бизнеса и консултанти от Център за приложение на 

спътникови изображения (ЦПСИ) РЕСАК, изпълнители на малка обществена поръчка с 

предмет „Консултантски услуги за подпомагане на БДУВДР с център Плевен при 

разработване на ПОРН”.  

Срещата откри от Директора на БДУВДР г-н Румен Пенков, който представи групите 

заинтересовани страни, поканени за участие в обсъждането. 

Г-жа Веселка Павлова, началник отдел отдел Планове за управление при БДУВДР- 

Плевен представи накратко целта на общественото обсъждане и работната програма.  
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Думата беше предоставена за презентация на г-жа Румелия Петрова, главен експерт 

в отдел „Планове за управление” при БДУВДР. Г-жа Петрова обърна внимание, че това е 

проект на ПОРН и в следствие на неговото обществено обсъждане ще бъде допълнен. Тя 

подчерта, че това е едно начало на разговор, който ще продължи и занапред. 

След встъпителните думи г-жа Петрова представи презентация със съдържание: 

 Директива 2007/60/ЕС - основни акценти, транспониране и прилагане в 

България; 

 ПОРН – първи етап от процеса на управление на риска от наводнения – цели 

и обхват; 

 ПОРН в Дунавски район за басейново управление - методология и използвана 

информация, описание и оценка на минали наводнения, оценка на заплахата 

и риска от потенциални бъдещи наводнения и анализ на резултатите; 

 Следващи стъпки. 

Основните акценти в презентацията бяха: 

 ПОРН е извършена съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС и Закона 

за водите на база наличната и леснодостъпна информация и съгласно утвърдената 

Министъра на околната среда и водите „Методика за оценка на риска от наводнения - 

предварителна оценка”;  

 Оценката на значимостта на последиците на миналите и потенциалните 

бъдещи наводнения е извършена по единни критерии, съгласувани на национално ниво 

 Използваните методи и данни съответстват на целите на ПОРН  

 Резултатите от оценката на значимостта на миналите и на потенциалните 

бъдещи наводнения следва да се разглеждат единствено в контекста на ПОРН и не трябва 

да се приемат като окончателна оценка на риска от наводнения в Дунавски район; 

действителният риск ще бъде определен на следващите етапи от процеса на управление 

на риска от наводнения; 

 Окончателен вариант на ПОРН ще бъде изготвен при отчитане на резултатите 

от консултациите със заинтересованите страни; 

 Предстои определяне на Райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) съгл. чл.5 от ДН и чл. 146д от Закона за водите  на база получените 

резултати от ПОРН; по единна утвърдена методика  за всички  райони за басейново 

управление (РБУ) -   до месец септември 2012 г.;  

 
Срещата  продължи с презетнация на тема „Оценка на риска от наводнения за 

р.Дунав. Представяне на проект DanubeFloodrisk”, изнесена от г-жа Веселка Павлова - 

Началник отдел „Планове за управление” при БДУВДР.  Главните акценти в презентация 

бяха: 

 Проект DanubeFloodrisk се изпълнява в рамките на оперативна програма за 

транснационално сътрудничество ”Югоизточна Европа” с 21 партньора от 8 страни, и е 

ориентиран към заинтересованите страни; 

 Цели на проекта са: Изготвяне на карти на заплахата и на риска от 

наводнения за р. Дунав като база за планиране и управление на риска от наводнения в 

Международния басейн на р. Дунав и Разработване на общ метод за изготвяне на карти на 

заплахата и на риска от наводнения за р.Дунав; 

 Съгласно договора на проекта, България  следва да разработи карти на 

заплахата и риска от наводнения  в три пилотни района - гр.Русе (р.Русенски Лом), гр. 

Никопол (р.Осъм) и гр. Лом (р.Лом). 
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Общественото обсъждане продължи с обща дискусия между участниците и 

експертите от БДУВДР, изготвяли проекта.  

Думата взе на г-н Димитър Евлогиев, представител на „Напоителни системи” 

ЕАД клон София, който изказа мнение, че често наводненията се дължат на проектански 

грешки. Според него много важно условие  за предотвратяване на наводненията е 

проводимостта на реките. Например река Лесновска има съществуващ праг, който е 

причина за наводнения. Голямо значение имат и ретинзионните обеми, които да намалят 

вълната и да предотвратят наводненията.  

Г-н Петко Петков, представител на Областна администрация Перник поиска да се 

включи в проекта на ПОРН информация за река Ерма и река Потоп. Той каза, че реката чрез 

която се оттича язовир „ Ярловци” преминава през община Трън и е потенциална опасност 

за наводнения. Реката, която минава през цялата градска част на гр. Трън и през 2005 

година е предизвикала едно от най- големите наводнения в този район 

  Г-жа Павлова помоли всички общини, които не са изпратили информация за минали 

наводнения, да я изпратят, за да бъде допълнена към ПОРН и да послужи за картиране на 

участъците с потенциален риск от наводнения. 

Г-жа Петрова представи обратната връзка в сайта на БДУВДР- Плевен и подчерта, 

че ако участниците в общественото обсъждане смятат, че има места в ПОРН, където има 

участък с потенциален риск от наводнения да изпрати информация за това,. 

Г-н Георгиев, представител на Община Божурище, отбеляза, че в проекта на ПОРН 

не са взети предвид микроязовирите от земно-насипен тип, които в един момент ще 

прелеят. Той попита представителите на БДУВДР- Плевен, какво се предприема по въпроса 

за умишленото разрушаване на язовирите, разглеждайки това като терорестичен акт. 

На въпроса отговори представител на фирма РЕСАК, като поясни,  че наводненията 

поради терористични атаки не са предмет на Директивата . Той допълни, че този въпрос е 

обсъждан с БДУВДР и с кметове на общини (след случая в с.Бисер).  

 В дискусията се включи и Иванка Илиева, представител на Датски Хидротехнически 

институт (DHI), която отбеляза, че и тяхната фирма работи по тези проблеми. Тя  подчерта, 

че фирмата притежава софтуерни продукти, които могат да покажат зони с възможни 

потенциални наводнения, например сухите дерета. Според нея с промените на климата, 

пороите бързо насищат почвата. В реките се образуват вълни в период от 2 до 4 часа, така 

че населението може да бъде предупредено. 

  Отношение по въпроса за язовирете взе и г-н Венко Божилов, представител на 

фирва РЕСАК. Според него въпросът за язовирите касае дигите и помпените станции. 

Практически когато наблюдаваме минали наводнения, установяваме, че наводненията са 

свързани с пробив на дигите или неизправност на съоръженията. Според него първо трябва 

да се обърне внимание на този проблем. 

Г-н Димитър Евлогиев попита представителите от БДУВДР-Плевен, дали се 

предвиждат промени в Закона за водите по отношение на собствеността на 

хидротехническите съоръжения. Той подчерта, че при наводнението през 2005 година 

предизвикано от река Лесновска е имало 18 скъсвания на дигите от Гражданска защита. 

Според него е необходимо да се изградят съоръжения, които да предпазват от наводнения, 

вкл. да се предвидят ретинзионните обеми. 

 В отговора си г-жа Румелия Петрова каза, че въпросът за собствеността 

/стопанисването на съоръженията е актуален и е повдиган и  на другите срещи, така, че 

явно ще бъде предмет и на бъдещо обсъждане. 

Други въпроси и коментари към проекта на ПОРН не бяха отправени. 
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Срещата беше закрита от г-н Пенков, Директор на БДУВДР, който благодари на 

участниците за активността. Той акцентира на факта, че диалога със заинтересованите 

страни в процела на планиране и управление на риска от наводнения не завършва, а 

тепърва започва. В резултат от срещите предстои от проекта ще бъдат отстранени 

техническите грешки и неточности, а сътрудничеството трябва  да продължи до изготвянето 

на първия ПУРН.  

 

 


