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Дейност 1. Консултации със заинтересованите страни в процеса на 
разработване на ПУРН 
Изработване и разпространение на информационни материали 



Дейност 1. Консултации със заинтересованите страни в процеса на 
разработване на ПУРН 

Изработване и разпространение на анкетни карти  
Анкетната карта е публикувана в 11 сайта: 
Басейнова дирекция „Дунавски район“ 
Областни администрации:  
Софийска област 
Видин 
Добрич 
Ловеч 
Монтана 
Плевен  
Разград 
Русе 
Търговище 
Епсилон България 



Дейност 1. Консултации със заинтересованите страни в процеса на 
разработване на ПУРН 

Изработване и разпространение на анкетни карти 

На книжен носител: попълнени 145 анкетни карти 

Он – лайн анкетни: попълнени от 58 души 

Общ брой участници в анкетирането на този етап: 203 души 

 

Предстои: допълване на анкетното проучване с книжните анкети от 

две срещи в Плевен 

Он-лайн анкетата ще бъде активна до 30.10.2015 г. 



Въпрос 1. Каква е причината за възникване на риск от наводнения 
във вашия район?  

 

непочистени корита на реките

лошо състояние на защитните 
съоръжения (диги)

наличие на потенциално 
опасни язовири в близост до 
населените места

лошо състояние на 
съществуващата канализация в 
населените места

липса на канализация за 
дъждовни води в населените 
места

друго



Въпрос 2. Предприемани ли са мерки за защита от наводнение 
във вашия район от 2012 г. досега?    

 

да

не

незнам



Въпрос 3. Кои от изброените приоритети, считате за най-
приложими във вашия район?   

 

опазване на човешкото здраве

по-висока степен на защита на 
критичната инфраструктура и 
бизнеса

повишаване защитата на 
околната среда

подобряване на 
подготвеността и реакциите на 
населението

подобряване на 
административния капацитет 
за управление на риска от 
наводнения



Въпрос 4. Според Вас, коя е най-важната цел, за опазване на 
човешкото здраве?  

 

минимизиране броя на 
засегнатите и пострадали хора 
при наводнения

осигуряване бързо отвеждане 
на водите при интензивни 
валежи и наводнения от 
урбанизираните територии

възстановяване на нормалните 
условия за живот

минимизиране броя на 
засегнатите обекти от 
социалната инфраструктура



Въпрос 5. Според Вас, коя е най-важната цел за осигуряване на 
по-висока защита при критичната инфраструктура и бизнеса?  

 

подобряване на защитата на 
обекти от техническата 
инфраструктура

подорбяване на защитата на 
значими стопански обекти

подобряване на защитата на 
значими културно -
исторически обекти



Въпрос 6. Според Вас, коя е най-важната цел за повишаване 
защитата на околната среда?   

 

подобряване на защитата на 
канализационните системи

подобряване на защитата на 
индустриалните обекти

минимизиране на засегнатите 
зони за защита на водите, 
защитените територии и 
защитените зони

подобряване на 
водозадържащата способност 
на земеделски, горски и 
крайречни територии



Въпрос 7. Според Вас, коя е най-важната цел за подобряване на 
подготвеността и реакциите на населението?   

 

повишаване на подготвеността 
на населението за наводнения

подобряване на реакциите на 
населението при наводнения



Въпрос 8. Според Вас, коя е най-важната цел за подобряване на 
административния капацитет за управление на риска от 
наводнения?  

 

създаване на съвременна 
нормативна уредба 

осигуряване на оперативна 
информация за управление на 
риска от наводнения

повищаване на 
квалификацията на персонала, 
ангажиран с управление на 
риска от наводнения

минимизиране на риска от 
наводнения по водното 
течение за целия речен басейн

осигуряване адекватното 
реагиране на публичните 
институции при наводнения



Въпрос 9. Участвали ли сте досега в консултации при изготвяне на 
документи, свързани с преодоляване на риска от наводнения?   

 

да не



Въпрос 10. Кой от елементите на ПУРН е най-важен според Вас, за 
преодоляване на риска от наводнения?   

 

определяне на приоритети

определяне цели

определяне на мерки

определяне на финансиране



Провеждане на срещи със заинтересованите страни 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО (13.10.2015 г.) 
Области: Велико Търново, Габрово 

Предложения за мерки: 

Укрепване и изграждане на диги; 

Прилагане на системата за ранно 

предупреждение; 

Законодателни мерки към 

собствениците на имоти, попадащи 

в близост до язовирите; 

Подобряване на нормативната 

база. 



Провеждане на срещи със заинтересованите страни 
КОЗЛОДУЙ (14.10.2014 Г.) 
Области: Видин, Враца и Монтана 

Предложения за мерки: 

Изграждане на съоръжения за 

измерване на нивото на водата; 

Прилагане на системата за ранно 

предупреждение; 

Картотекиране на всички язовири; 

Почистване на реките извън 

урбанизираните територии. 



Провеждане на срещи със заинтересованите страни 
ЛОВЕЧ (20.10.2015 г.) 
Област Ловеч 

Предложения за мерки: 

Укрепване и изграждане на диги; 

Превенция на обезлесяването; 

Промяна на нормативната уредба – 

неефективна и излишно 

усложнена; 

Подготовка на населението и 

администрацията; 



Провеждане на срещи със заинтересованите страни 
РУСЕ (21.10.2015 г.) 
Области: Русе, Разград и Търговище 

Предложения за мерки: 

Преизчисляване котите на р. Дунав; 

Промяна в нормативната база; 

Поддържане на хидротехническите 

съоръжения; 

Почистване коритата на реките 

извън урбанизираните територии. 



Провеждане на срещи със заинтересованите страни 
РУСЕ (21.10.2015 г.) 
Области: Добрич и Силистра 

Предложения за мерки: 

Изграждане на отводнителни канали; 

Поддържане на хидротехническите 

съоръжения; 

Промяна в нормативната уредба; 

Почистване коритата на реките извън 

урбанизираните територии; 

Качествени проекти за корекции на 

реките и градската канализационна 

мрежа; 



Провеждане на срещи със заинтересованите страни 
СОФИЯ, 28.10.2015 г. за Област София град, Софийска област и 
област Перник 

Предложения за мерки: 

Решаване на кадровия проблем – 

липса на хидроинженери; 

Реализиране на проекти за корекции 

коритото на р. Искър; 

Реализиране на проекти (воден 

цикъл) в населените места под 10 хил. 

души; 

Почистване коритата на реките извън 

урбанизираните територии; 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

Екатерина Милиславова, 
Ръководител екип „СЪНИ СИТИ“ ЕООД 

Тел. 02 962 13 48 
GSM:0888 42 90 89 

E-mail: sunny_city@abv.bg 


