РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Информиране на обществеността за Предварителна оценка на риска от наводнения за
Черноморския басейнов район

Нормативни изисквания и основания за участие на обществеността
в изготвянето на ПУРН.
Процесът на изготвяне на ПУРН включва редица дейности, свързани с привличането на
заинтересованите страни и широката общественост при подготовката му. Това се регламентира от
Глава пета на Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения за
наводненията и Глава девета, раздел V от ЗВ.
Според изискванията на Директивата всяка държава-членка е длъжна да насърчава активното
участие на заинтересованите страни в разработването, преразглеждането и актуализирането на плановете
за управление на риска от наводнения. Всяка държава оповестява публично предварителната оценка на
риска от наводнения, картите на районите под заплаха от наводнения, картите на районите с риск от
наводнения и плановете за управление на риска от наводнения.
За целите на активното включване на обществеността и консултациите, държавите-членки са
длъжни да осигурят най-малко 2 месеца за писмени коментари по предварителната оценка и картите
и най-малко 6 месеца за писмени коментари по Плана.
Закона за водите, чл. 146р, ал. 1, т. 1 отразява изискванията на Директивата, като посочва,
че за всеки район на басейново управление се публикуват и обявяват на обществеността,
включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища проект на предварителната
оценка. Проектът на ПрОРН трябва да е на разположение на обществеността най-малко три години
преди началото на периода, за който се отнася Планът. Съгласно чл. 168в, ал. 2 и 3 от ЗВ всяко
лице може да консултира Басейновата дирекция и да предостави писмено становище, което става
неразделна част от документацията към ПУРН.

Консултации със заинтересованите страни.
Активното участие на заинтересованите страни е основен принцип в процеса на планиране на
дейностите при управлението на риска от наводнения, както и обсъждане на идеи и допринасяне за
тяхното решаване. Включването на заинтересованите страни е от важно значение в рамките на
разработването и актуализирането на Плана за управление на риска от наводнения в Черноморския
басейнов район.
Заинтересованите страни са тези, които могат да повлияят на процеса на изготвяне и
прилагане на ПУРН,а именно:
· Граждани, групи или организации, чиито интереси са засегнати или чиито дейности оказват
силен ефект върху въпроса;
· Институции и организации, които притежават необходимата информация, ресурси и
компетентност;
· Институции и организации, които контролират съответните инструменти по прилагането.
Съществен е потенциалът на участниците да влияят върху процеса на вземане на решения
за управлението на водите.
Основните стъпки, предприети от БДЧР във връзка с обществените консултации и
въвличането на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на ПУРН, са информиране и
провеждане на консултации.
1. Срещи-консултации със заинтересованите страни в процеса на изготвяне на
предварителната оценка.
Първата стъпка в процеса на консултациите беше идентифициране на заинтересовани страни
в оценката, управлението и превенцията на риска от наводнения на територията на Черноморския
басейнов район. Такива са Министерства и техните поделения – ОУ “ПБЗН”, Напоителни сиситеми,
РИОСВ, Областни администрации, Общински администрации, научни институти, представители на
бизнеса: сдружения за напояване, застрахователи и др., ВиК дружества и други.
За изготвяне на ПрОРН бяха проведени 4 срещи със ЗС по проектни единици/речни басейни.
Целта бе разясняване на резултатите от ПОРН, идентифициране на неточности и подпомагане
последващите етапи при изготвяне на карти и ПУРН. В срещите от страна на БД взеха участие
експерти от отдели “Планове” и “Разрешителни”.
Първата среща за проектни единици “X.Черноморски Добружански реки” (обхващаща 7
общини) и “XI.Река Провадийска и Девненска” (обхващащ 16 общини) бе проведена на 07.12.2011 г.

в зала “Миро” на хотел “Голдън Тюлип”, гр.Варна. В нея взеха участие представители на общини,
областни администрации и сдружения за напояване на територията на съответния речен басейн.
Втората среща за проектна единица “XII.Река Камчия” (обхващаща 17 общини) бе проведена
на 07.12.2011 г. в зала “Миро” на хотел “Голдън Тюлип”, гр.Варна. В нея взеха участие
представители на общини, областни администрации и сдружения за напояване на територията на
съответния речен басейн.
Третата среща за проектни единици “XIII.Севернобургаски реки” (обхващаща 8 общини), “XIV.
Мандренски реки” (обхващаща 6 общини) и “XV. Южнобургаски реки, Река Велека и Резовска”
(обхващаща 4 общини) бе проведена на 08.12.2011 г. в заседателна зала на хотел “Луксор”,
гр.Бургас. В нея взеха участие представители на общини, областни администрации и сдружения за
напояване на територията на съответния речен басейн.
Четвъртата среща беше с фокус върху целия териториален обхват на Черноморски
басейнов район. Срещата бе адресирана главно към представители на специализирани служби и
институции.
Участие взеха представители на ОУ “ПБЗН”, НИМХ, Институт по океанология,
Напоителни системи, ВиК и РИОСВ, “Енерджи поинт” ЕООД, гр.София (фирмата-изпълнител на
поръчка “Подпомагане на БДЧР за извършване на ПрОРН”).
На срещите беше представена законовата рамка, извършеното до момента,
идентифицираните основни проблеми и предприетите мерки за тяхното разрешаване. Бяха обсъдени
методите и начина на извършване на предварителната оценка, представените резултати и направени
предложения за по-тясна бъдеща съвместна дейност в процеса на изготвяне на карти и
разработване на ПУРН. Бяха предложени конкретни мерки за намаляване риска от наводнения, които
ще се разглеждат по-късен етап при разработването на плана.
На 16-то заседание на Басейновия съвет към БДЧР, проведено на 06.10.2011 г. в гр.Варна,
се обсъди текущата работа по разработването на ПрОРН.
На 17-то заседание на Басейновия съвет, проведено на 15.12.2011 г. в гр.Варна, бяха
представени резултатите от ПрОРН.
2. Информационни материали.
За информиране на обществеността за първия етап от процеса на разработване на ПУРН –
изготвянето на Предварителна оценка на риска от наводнения, Басейнова дирекция издаде брошури
и флаери. Материалите бяха представени на участниците в консултациите в рамките на работните
срещи и заседания на Басейновия съвет.
През м. декември 2011 г. бе изготвена информационна брошура и флаери, в тираж 2000
броя, разработени специално за консултациите, които се проведоха в периода 07.12.2011 09.12.2011 г.
Те включват нормативното основание, етапите на разработване на ПУРН, информация за
изготвянето на ПрОРН. В брошурата са посочени данните за контакт - електронна поща, адрес и
факс и др.

Информиране на обществеността.
1. Интернет страница – www. bsbd.org
От 2004 година БДЧР поддържа и редовно актуализира интернет страницата си. За целите на
Пръвоначалната оценка беше направена секция “ПУРН” на която са публикувани:
1. Методика за оценка на риска от наводнения;
2. Писма с карти до общините за набиране на информация за минали наводнения;
3. Форма на анкетен лист за минали наводнения;
4. Информация за проведени срещи със заинтересованите страни /презентации/;
5. Информация за заседанията на Басейновия съвет;
6. Проектът на ПрОРН;
7. Връзка към специализиран ГИС сайт за резултатите от ПрОРН;
8. Форма за обратна връзка
2. Публикуване на проекта на ПрОРН.
Проектът на Предварителната оценка беше разработен през 2011 г. и публикуван на интернет
страницата на БДЧР - www.bsbd.org на 22.12.2011 г.. Информация за това бе публикувана в 2
централни ежедневника и електронните медии.
Получените в процеса на консултациите с обществеността писмени коментари, мнения и
препоръки, след приоритизиране ще бъдат отразени във финалният вариант на предварителната
оценка.

2

