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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПАМЕТНА ЗАПИСКА

На 26 юли 2016 г., в сградата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ се проведе втора среща за обществено обсъждане на мерките в
проектите на Плановете за управление на риска от наводнения 2016-2021(ПУРН) за
Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново
управление. На срещата присъстваха: ст.комисар Асен Игнатов – зам.директор на ГД
ПБЗН; Александър Джартов - директор на дирекция „Критична инфраструктура,
превенция и контрол“ при ГД ПБЗН; експерти от ГД ПБЗН, МОСВ и Басейновите
дирекции (Приложение: списък на участниците).
Резултати от проведената среща:
1. По отношение на мярка: „Подготовка на населението за действие при
наводнения“, се прие новопредложената в хода на съгласуване редакция за
наименование на мярката, а именно: „Повишаване готовността на населението за
реагиране при наводнения“. В начин и обхват на действие на мярката, се прие
следната редакция: „Разработване и осъществяване на програми за превантивна
дейност чрез средствата за масова комуникация;провеждане на обучения и
тренировки за действия при наводнения (самоспасяване и спасяване на хора и
имущество).
МВР-ГДПБЗН следва да даде предложение за коригиране на сроковете за
проектиране и изпълнение на мерките, съобразно сроковете в Закона за защита при
бедствия (ЗЗБ).
2. Приема се предложението за включване на нова мярка – „Повишаване
готовността на единната спасителна система за реагиране при наводнения“,
предвиждаща провеждане на обучения и тренировки на единната спасителна
система за действия при наводнения. Отговорни за изпълнението на мярката са
съответно: МВР-ГДПБЗН, МОСВ, БД, общински и областни администрации.
МВР-ГДПБЗН следва да представи информация, въз основа на която да се
определи нивото на прилагане на мярката – РБУ или РЗПРН. Освен това, следва да
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се предложат и индикатори за анализ на ефекта от прилагане на мярката, както и да
се извърши остойностяване на самата мярка.
3. По отношение на мярка: „Участие в разработване на оперативни планове за
действия при природни бедствия, аварии в т.ч и наводнения“ се прие да бъде
редактирана както следва: „Разработване и актуализиране на плановете за защита
при бедствия (част наводнения), като МВР – ГДПБЗН следва отново да преразгледа
поставените срокове за проектиране и изпълнение на мярката.
4. Прие се и нова редакция на мярка: „Охранителни, отвеждащи канали в границите
на населените места и изпомпване на води“, която е адресирана за изпълнение
само от общините. Необходимо е последната да бъде остойностена.
Наименованието на мярката следва да се чете: „Изграждане на инженерно –
технически съоръжения – охранителни, отвеждащи канали в границите на
населените места, включително съоръжения за изпомпване на води“.
5.

Мярка: „Отводняване на защитени с диги низини“ отпада като отговорност на
МВР – ГДПБЗН.
Необходимо е да се обсъди между БД дали тази мярка не се припокрива с мярка
„Регулиращи съоръжения за изпускане на води зад дигите“ и ако е необходимо да
отпадне от каталога.

6. Приема се ГДПБЗН да отпадне като отговорна институция за изпълнението на
мярка: „Изпомпване от залети ниски части“. Мярката остава насочена само към
общините.
7. Наименованието на мярка: „Изграждане на прегради от чували с пясък“ се
променя на : „Разработване и изпълнение на областни и общински програми за
намаляване риска от бедствия вкл. от наводнения“, като мярката остава
адресирана само към общините. Необходимо е отново сроковете да бъдат
съобразени със ЗЗБ.
МВР-ГДПБЗН да представи информация, въз основа на която да се определи
нивото на прилагане на мярката – РБУ или РЗПРН. Освен това да се предложат и
индикатори за анализ на ефекта от прилагане на мярката, както и да се извърши
остойностяване на самата мярка.
8. Мярка: „Отстраняване на затлачвания от речното корито“ да не се изпълнява
от МВР – ГДПБЗН, тъй като ведомството няма компетентност съгласно Закона за
водите. Към компетентните органи се прие да се добави МЗХ, в случаите на
корекции извън населените места.
9. Мярка: „Организация и информиране на заинтересованите страни надолу по
речното течение“, остава за изпълнение от МВР – ГДПБЗН.

10. По отношение на мярка: „Изготвяне и/или актуализиране на разпоредби за
организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията
от аварии на държавните органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация и бизнеса“, се прие последната да се редактира в
смисъла на изготвяне на указания за разработването и готовността за изпълнението
на плановете за защита при бедствия, включително от наводнения. Като отговорен
за изпълнение на мярката би следвало да бъде Съвета за намаляване на риска от
бедствия по ЗЗБ. Сроковете за изпълнение на мярката трябва да бъдат в
съответствие със ЗЗБ, като последната също следва да бъде и остойностена.
МВР-ГДПБЗН следва да представи допълнителна информация, въз основа на която
да се определи нивото на прилагане на мярката – РБУ или РЗПРН. Освен това,
следва да се предложат и индикатори за анализ на ефекта от прилагане на мярката,
както и да се извърши остойностяване на самата мярка.
11. Мярка: „Извеждане на „научени уроци“ и предоставяне на компетентните
институции“, остава за изпълнение от МВР – ГДПБЗН.
12. Мярка: „Координация и сътрудничество между всички управленски нива
(национално, басейново и местно) от единната спасителна система“, остава за
изпълнение от МВР – ГДПБЗН.
13. Прие се мярка: „Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед“ да придобие следната
редакция: „Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на
населението чрез използване на съвременни способи и технологии“. Съответно
съдържанието в графата начин и обхват на действие на мярката се променя както
следва: „Достъп до информация на всички заинтересовани страни преди, по време
на и след наводнение“.
МВР – ГДПБЗН е необходимо да прецени дали така поставените срокове са
приложими.
14. По отношение на мярка: „Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие“ се реши да се преразгледа мярката и
да се насочи към
собственици/оператори/ползватели. МВР – ГДПБЗН няма отношение към
изпълнението на този вид мярка.
15. ГДПБЗН е добавен като компетентен орган за изпълнение на мярка: „Провеждане
на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията“.
16. МВР - ГДПБЗН да отпадне като отговорна институция за изпълнението на мярка:
„Изграждане на земно – насипна дига и комбинация“ и „Изграждане на преграда
от сглобяеми панели“.
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17. По отношение на мярка: „Законодателни инициативи за недопускане на
строителство в заливаемите зони“ се предложи нова формулировка, а именно:
„Инициативи за разработване на наредби за определяне на превантивните
нормативи, строително – техническите норми за устройственото планиране на
територията, проектирането, изпълнението и поддържането на строежите“.
В срок от 10 дни след получаване от МОСВ на несените корекции след срещата,
представителите на МВР - ГДПБЗН да направят съответните допълнения, посочени в
паметната записка, с което да се финализира съгласуването на мерките.

