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ПРОТОКОЛ № 2 

 

от Общественото обсъждане на 

 проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН)  

в Дунавски район за басейново управление , гр. Велико Търново,  20 март 

2012 год., зала на РИОСВ– Велико Търново 

 

Общественото обсъждане на проекта на ПОРН в Дунавски район за басейново 

управление в гр. Велико Търново се проведе при следния 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 

На обсъждането присъстваха 35 представители на заинтересованите страни, от 

общо 55 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 

Срещата откри Директора на БДУВДР г-н Румен Пенков с привествие към 

присъстващите  и  представяне на участващите  групи заинтересовани страни.  
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Г-н Пенков даде думата за привествие и на символичния домакин на срещата –

Областния управител на Област Велико Търново г-н Пенчо Пенчев. В обръщението си 

към участниците той акцентира  върху неблагоприятните последствия наводненията и 

тяхната обществена значимост. Беше отбелязано, че изготвянето на ПОРН е първата 

стъпка към възможностите за тяхната превенция. 

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;  

 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.;  
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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 по предварително 

обявените теми. 

Първи взе думата г-н Лазар Бонгурев, главен експерт в отдел ”Опазване на 

околната среда” на Община Севлиево, който постави следните въпроси: 

 В проекта на ПОРН не се включени възникналите минали наводнения на 

територията на община Севлиево;  

 Съществува сериозно отлагане на наноси в коритото на река Росица, 

както и наличие на растителност по цялата дължина на реката, явяващи се 

предпоставки за възникване на бъдещи наводнения в този район; 

 Съществува опасност от наводнение за някои къщи, предприятието 

“Идеал Стандарт” и ГПСОВ в Севлиево, които се намират зад изградената защитна 

дига; 

 В отговора си  на поставените въпроси и констатации г-жа Петрова  уточни , че 

Община Севлиево не е предоставила информация в БДУВДР-Плевен чрез попълнени 

въпросници за минали наводнения, възникнали на нейната територия. Въпреки това в 

Проекта за ПОРН са включени минали наводнения в Севлиево чрез набавяне на 

информация от други източници. Дори да е пропуснато някое минало наводнение, на 

територията на община Севлиево, характерен елемент е голяма повтаряемост на 

наводненията там, което определя района като рисков с оглед потенциалната заплаха 

от бъдещи наводнения. 

 Г-н Бонгурев израви готовност за допълнително представяне на наличните 

данни за допълване и актуализиране на  ПОРН ,  

 Г-н Велико Великов – доцент във Великотърновския Университет даде 

препоръка да се анализират по-задълбочено климатичните условия и  фактори при 

определяне на механизма на възникване на бъдещите наводнения, да се изследват 

тенденциите по отношение  сезонната поява на наводненията. 
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 Г-жа Петрова благодари за препоръката и отговори, че поставеният въпрос е 

важен, тъй като изменението  на климатичните фактори е от съществено значение за 

възникването на бъдещите наводнения .Поради липса на конкретни проучвания и 

научно обосновани резултати, тези тенденции само са споменати в ПОРН , но ще се 

отчетат по-задълбочено при изготвяне на Плана за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) . 

 Г-жа Боряна Иванова-представител на Община Трявна даде висока оценка 

на изготвения Проект за ПОРН в Дунавския район, като изрази становището, че това е 

стъпка напред в превантивната дейност по предотвратяване на негативните 

последици от наводнения. Тя изказа мнението си, че за конкретния район на гр.Трявна 

наводненията настъпват при съчетанието на различни фактори-обилен дъжд, 

снеготопене, недостатъчно функциониране на канализацията на населените места, 

непочистени речни корита и др. които засягат три сухи дерета. Г-жа Иванова 

акцентира върху законовите пречки при получаване на разрешение за почистването на 

речните корита и предложи да се търси коснтруктивно решение на този въпрос. 

 Г-н Йордан Христов – представител на ОУ ПБЗН - гр.Габрово коментира 

проблема с високите подпочвените води в гр.Сеново, които са предпоставка за 

наводнения, което налага да се организира оттичането им чрез изграждане на 

дренажни канали. Представителите на БДУВДР-Плевен се съгласиха, че това би било 

бъдеща мярка в ПУРН за намаляване на риска от наводнения. Г-н Христов също така 

обърна внимание на  проблемите, породени от разрастващото се нерегламентирано 

строителство в заливните зони , както и на наличието на нормативни проблеми при 

определяне на границите на реките. 

 Г-н Добрин Савчев - заместник кмет на Община Габрово даде предложение 

определянето и последващото картиране на районите със значителен потенциален 

риск от наводнения да бъде съгласувано с общините, за да бъдат отчетени  взетите 

до момента мерки от тяхна страна по защитата от вредното въздействие на водите. 

 Г-н Веселин Ботев-представител на Община Габрово изрази мнение, че 

повече от 95 % от информацията за миналите наводнения, предмет на ПОРН, може да 

се набави от Кризисен щаб за бедствие и аварии към бившите структури на 

“Гражданска защита”. 

 Отговорът на представителите на БДУВДР-Плевен бе, че е било взето решение 

директно МОСВ да се обръща към структурите на бившата “Гражданска защита” за 

набавянето на необходимата  информация, като в крайна сметка по различни причини 

не е получена цялата поискана информация 

 Други въпроси и коментари към проекта на ПОРН не бяха поставени. 

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

участниците в обсъждането  за тяхната активност и за конструктивните предложения. 

В заключение г-н Пенков отново акцентира на факта, че диалогът със 

заинтересованите страни в процела на планиране и управление на риска от 

наводнения не завършва, а тепърва започва. БДУВДР разчита проектът на ПОРН да 

бъде допълнен и подиобрен с активното съдействие на всики заинтересовани страни, 

като очаква това сътрудничество да продължи до изготвянето на първия ПУРН.  


