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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПАМЕТНА ЗАПИСКА

На 8 юни 2016 г., в сградата на Министерство на вътрешните работи (МВР) се
проведе обществено обсъждане на проектите на Планове за управление на риска от
наводнения 2016-2021(ПУРН) за Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски райони за
басейново управление. На срещата присъстваха: Атанаска Николова – зам.министър на
околната среда и водите; Красимир Ципов – зам.министър на вътрешните работи;
гл.комисар Николай Николов – директор на главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ (ГД ПБЗН); ст.комисар Асен Игнатов – зам.директор на ГД ПБЗН;
Александър Джартов - директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и
контрол“ при ГД ПБЗН; Мая Дряновска – началник отдел „Управление на риска от
наводнения“ при МОСВ; експерти от ГД ПБЗН, МОСВ и Басейновите дирекции.
Предмет на срещата бе обсъждане на предвидените за изпълнение от МВР,
респективно ГДПБЗН 17 вида мерки залегнали в проектите на програмите от мерки (ПоМ)
на ПУРН за периода 2016-2021.
Резултати от проведената дискусия:
1. МВР припознава своите отговорности във връзка с изпълнение на по – голямата
част от мерките залегнали в ПоМ на проектите на ПУРН в трите басейнови
дирекции, като следва навсякъде името на ГД ПБЗН да бъде изписано коректно.
2. По отношение на мерките: изграждане на прегради от чували с пясък; изпомпване
на води; изпомпване от залети ниски части; отводняване на защитени с диги
низини, ведомството - настоява да отпаднат, за което бяха изразени съответните
съображения.
• Изграждането на прегради от чували с пясък - според ведомството не е
предмет на предварително планиране. Предстои приемането на ЗИД на
Закона за защита при бедствия, в който се предвиждат общински и областни
програми за защита при бедствия и по тази причина се счита, че не е
необходимо в ПУРН да се залага оперативната реакция. Не е необходимо за
готовността за реагиране да се залагат предварително посочени параметри.
Предлагат този тип мярка да се изведе на национално ниво с нова
формулировка.
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• Да се прецизира мярката „Охранителни, отвеждащи канали в границите на
населените места и изпомпване на води“. Тъй като изграждането на канали
по своята същност представлява изграждане на инженерно съоръжение и
ГДПБЗН няма компетентност се прие ГДПБЗН да отпадне като отговорно
лице за изпълнение на мярката.
• „Отводняването на защитени с диги низини“ е оперативна мярка, която не е
необходимо да бъде планирана. В графата начин и обхват на действие на
мярката, текстът следва да бъде редактиран, с цел да бъде разяснено за
какви технически съоръжения става въпрос – шлюзове и т.н. Предложено бе
вместо ГДПБЗН да се добави МЗХ, в случаите когато става въпрос за
постоянна мярка.
• Да отпадне ГДПБЗН като отговорна за изпълнението на мярка „Изпомпване
от залети ниски части“.
3. По отношение на мярка „Подготовка на населението за действие при наводнения“,
освен посочените в националния каталог отговорни лица, ведомството счита, че
следва да бъдат добавени всички държавни институции имащи отношение, общини
и областни администрации.
4. По отношение на мярка: „Участие в разработване на оперативни планове за
действия при природни бедствия, аварии в т.ч и наводнения“, се предложи
оперативните планове за действия при природни бедствия, аварии в т.ч и
наводнения да бъдат заменени с планове за защита при бедствия. Това налага и
промяна в отговорните за изпълнение на мярката лица, а именно: МВР, МОСВ, БД,
общини и областни управители.
5. Да отпадне МВР, респективно ГДПБЗН като отговорно ведомство за изпълнение на
мярка „Отстраняване на затлачвания на речното корито“, тъй като съгласно ЗВ
няма компетентност.
6. 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“, последната следва да се редактира в смисъла
на разработване на нормативни документи и координиране на процеса.
7. В Националния каталог от мерки освен МОСВ, НИМХ – БАН, като отговорни за
изпълнение на мярка: „Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози
за водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед“ да се добавят
регионалните дирекции на ПБЗН и кметовете на общини.
8. По отношение на мярка: „Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие“ да се прецизира текстът, тъй като аварийните планове на
водностопанските системи и съоръжения се изготвят от собствениците или
ползвателите им, а МВР чрез ГДПБЗН осъществява контролни функции.
9. ГДПБЗН не възразява да бъде добавен като компетентен орган за изпълнение на
мярка: „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите
свързани с наводненията“.
10. Предвид, че ГДПБЗН няма задължения за изграждане и поддържане на инженерно
– технически съоръжения, БД които са посочили дирекцията като отговорна за
изпълнения на мярка: „Изграждане на земно – насипна дига и комбинация“ следва

да я отнесат към друга отговорна институция, съгласно Националния каталог от
мерки.
11. По отношение на мярка: „Законодателни инициативи за недопускане на
строителство в заливаемите зони“, МВР счита, че последната следва да бъде
преформулирана. Ведомството счита, че следва да бъде създадена нормативна
уредба, която да определя правилата за устройствено планиране и какви да бъдат
строително – техническите правила.
12. По отношение на отговорностите на МВР към аварийните планове, следва да се
уточни в Програмата от мерки към ПУРН, за кои аварийни планове отговаря МВР.
За постигане на съответствие на резултатите от проведената дискусия с разработените
програми от мерки към ПУРН в Дунавски, Черноморски и Западнобеломорски райони за
басейново управление на срещата се взеха следните решения:
-

в срок до 10 дни след провеждане на срещата, МОСВ да изпрати на електронната
поща отразените коментари от срещата;

-

в срок от 10 дни след получаване от МОСВ на несените корекции след срещата,
представителите на МВР да направят своите предложения за изменения и
допълнения в горния документ.
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