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ПРОТОКОЛ № 3 

от Обществено обсъждане  

 на проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) 

 в Дунавски район за басейново управление-гр. Русе, 21 март 2012 год., 

зала на Областна администрация – град Русе 

 

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; решения 

 13:25 – 13:30 Закриване 

 

Участници: 

На обсъждането 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”.Присъстваха също представители на 

медиите и експерти на БДУВДР 
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Срещата откри Директорът на БДУВДР г-н Румен Пенков,, койтоприветства 

присъстващите, след което представи накратко целта на общественото обсъждане и 

участващите в него групи заинтересованите страни.   

Г-н Пенков даде думата за привествие и на символичния домакин на срещата –

Областния управител на Област Русе г-н Стефко Бурджиев. В обръщението си към 

участниците г-н Бурджиев подчерта голямата значимост на проблема и 

необходимостта от комплексен подход при првенцията на неблагоприятните 

последици от наводненията. Отбелязвайки  , че изготвянето на ПОРН е първата 

стъпка в тази посока, г-н Бурджиев изказа мнение, че добри резултати могат да се 

очакват само при интегриране на усилията на всички компетентни органи. 

Работната част на срещата започна с представяне на резултатите от работата по 

ПОРН в Дунавски район – презентация на Румелия Петрова, гл. експерт в отдел 

„Планове за управление”. В началото на изложението си г-жа Петрова обърна 

внимание, че предмет на разглеждане е проектът на ПОРН, и целта е той бъде 

допълнен като резултат от обсъждането. 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;  
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 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.;  

 

Работата на срещата продължи с презетнация на тема „Оценка на риска от 

наводнения за р.Дунав. Представяне на проект DanubeFloodrisk”, която беше 

изнесена от г-жа Веселка Павлова - Началник отдел „Планове за управление” при 

БДУВДР.   

Акцентите в презентацията 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). 

 

Общественото обсъждане продължи с обща дискусия. 

 Думата беше предоставена на г-н Красимир Куртев, представител на 

Областната администрация  Добрич, който засегна следните основни проблеми: 

 На територията на област Добрич потенциална опасност за бъдещи 

наводнения предстявляват голям брой сухи дерета и реки без постоянен отток, които 

при проливни и продължителни валежи се пълнят и предизвикват значими проблеми. 

Типичен пример за такава река е Добричка. Според г-н Куртев тепърва предстоят 

големи проблеми със сухите дерета, което трябва да е предмет на ПУРН;  

 Информацията, от която има нужда БДУВДР-Плевен за изготвяне на 

Предварителната оценка за риска от наводнения е налична в бившите структури на 

“Гражданска защита”. Той изрази мнение, че набирането на информация за миналите 

наводнения от общините чрез попълване на въпросниците не е подходящо, тъй като 

въпросниците се попълват бюрократично и непълно от някои представители на 

общинските администрации. 

В отговора си г-жа Петрова поясни,, че в утвърдената методика за изготвяне на 

ПОРН се засяга единствено потенциалната бъдеща опасност от речните разливи при 

обезпеченост 1%, а проблемът със сухите дерета не е отразен на този етап. Въпреки 

това тази опасност трябва да бъде взета под внимание при определяне на районите 

със значителен потенциален риск от наводнения след утвърждаване на критерии за 

определянето на районите. Относно събирането на информация за миналите 
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наводнения от структурите на бившата “Гражданска защита” е било взето решение от 

комуникацията със структурите на бившата “ГЗ” да се извършва на ниво министерство 

.БДУВДР е заявило потребностите си от информация, но поради изискванията на 

административните процедури, някои документи не са били предоставени. 

Становище по Проекта на ПОРН бе изразено от Главния инженер на 

“Напоителни системи” ЕАД – клон ”Долен Дунав” г-н Илиян Димов . Той изрази 

мнение, че реалното състояние на речните корита, както и на хидротехническите 

съоръжения към настоящия момент е много лошо. Това състояние трябва да бъде 

взето под внимание при изготвяне на ПУРН особено предвид бъдещите мерки за 

намаляване на риска от наводнения. В противен случай ПУРН не би бил коректно 

изготвен. 

 Г-жа Петрова отговори, че според констатациите на контролиращите експерти 

от БДУВДР лошото състояние на съоръженията е сред причините за близо 80 % от 

настъпилите наводнения . Тези констатации ще бъдат взети под внимание при ПУРН в 

бъдеще, като предстои да бъдат заложени мерки за подобряване на състоянието на 

хидротехническите съоръжения. На този етап усилията на БДУВДР-Плевен не са 

съсредоточени към детайлна оценка на състоянието на хидротехническите 

съоръжения, защото това не е предмет на ПОРН. 

 В изказването си г-н Петър Петров главен експерт в Областната 

администрация на Област Търговище подчерта съществуващия проблем в 

законодателството и законовите противоречия по отношение на поддържането на 

съоръженията; вкл., липсата на ясно разпределени отговорности между институциите 

по поддържането на хидротехническите съоръжения и проводимостта на речните 

корита. Г-н Петров даде предложение, БДУВДР-Плевен като компетентен орган да 

инициира промяна в законовата база за ясно разпределение на отговорностите на 

институциите. 

 От представителите на БДУВДР-Плевен му бе отговорено, че в процеса на 

изготвяне на ПУРН предстои да се състави програма от мерки за намаляване на риска 

от наводнения. Една част от мерките в ПУРН ще бъдат структурни, а други ще бъдат 

насочени към оптимизация на законодателството. Програмите от мерки ще бъдат 

съгласувани със заинтересованите страни. 

Други въпроси и коментари към проекта на ПОРН.не постъпиха.  

Срещата беше закрита от г-н Пенков, Директор на БДУВДР, който благодари на 

участниците, като подчерта, че и за в бъдеще ще  разчита на тяхното активно 

съдействие. В заключение той  акцентира на факта, че диалогът със заинтересованите 

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

тепърва започва. Със съдействието на заинтересованите страни на този етап ще бъде 

допълнен и коригиран проектът на ПОРН, но се надяваме сътрудничеството да 

продължи до окончателното изготвянето на първия ПУРН.  

 

 


