
Приложение 10. Обобщени резултати от Въпросник от участие в обществените 

консултации на ПУРБ и ПУРН – Въпроси относно ПУРН 

 

От отговорите на Въпрос № 1. „Участвали ли сте досега в обществени 

консултации и ако да, считате ли, че те са подходяща форма за изразяване на 

различни мнения и становища?“ става ясно, че по-голямата част от отговорилите са 

участвали и преди в обществени консултации и ги считат са подходяща форма за 

изразяване на мнения и становища. 1,8 % смятат, не считат обществените консултации 

за подходящи, но ги определят като важни за публичността на работния процес. 

Обобщените резултати са представени на Фигура № 1. 

Фигура № 1. Обобщени резултати от Въпрос № 1 на Въпросник от участие в 

обществените консултации на ПУРБ и ПУРН 

 

 

На Въпрос № 8. „Коя е основната причина за възникване на наводнение във 

вашия район?“, като основни причини за възникване на наводнения са посочени: 

� непочистени и некоригирани речни корита; 

� обилното снеготопене и проливните дъждове; 

� спукване на язовирни стени; 

� разминаване на отговорността на различните държавни институции; 

� вменяване на задължения и липса на методика за осигуряване на финансиране; 

� липса на наблюдение и контрол върху водоемите; 

� неконтролирано изземване на инертни материали ; 

� липса на ангажираност на обществото и неподдържане в добро техническо 

състояние на водните обекти; 

� ерозия и обезлесяване. 

Резултатите са визуализирани на Фигура № 2. 
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1. Участвали ли сте досега в обществени консултации и ако да, считате 

ли, че те са подходяща форма за изразяване на различни мнения и 
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Фигура № 2. Обобщени резултати от Въпрос № 8 на Въпросник от участие в 

обществените консултации на ПУРБ и ПУРН 

 

 

От отговорите на Въпрос № 9. „Предприемани ли са мерки за защита от 

наводнения във Вашия район от 2012г. до момента?“ може да се направи 

заключението, че за периода след 2012 година, в по- голямата част от районите са 

предприемани мерки за защита от наводнения. Предприетите дейности са свързани с: 

� корекция на речното корито; 

� изграждане на диги и подпорни стени; 

� почистване на речните корита; 

� залесяване; 

� постоянно следене на нивото на микроязовирите; 

� извършване на превантивен контрол по компетентност. 

Резултатите в обобщен вид могат да бъдат проследени на Фигура № 3. 

Фигура № 3. Обобщени резултати от Въпрос № 9 на Въпросник от участие в 

обществените консултации на ПУРБ и ПУРН 
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На Въпрос № 10. „Кои от изброените приоритети в проекта на ПУРН, 

считате за най-приложими във вашия район?“ като универсално приложим е 

посочен приоритетът за опазване на човешкото здраве, но като цяло всеки един от 

приоритетите е засегнат. 

Обобщение на резултатите е направено във Фигура № 4. 

Фигура № 4. Обобщени резултати от Въпрос № 10 на Въпросник от участие в 

обществените консултации на ПУРБ и ПУРН 

 

 

В отговор на Въпрос № 11. „Коя според Вас е най-важната мярка за опазване 

на човешкото здраве?“ , 76. 4% са посочили конкретни мерки, като: 

� повишаване подготвеността и реакциите на населението; 

� изграждане на укрепителни съоръжения, корекции на реки и други; 

� изграждане на система за ранно предупреждение за района на ЗБР като част от 

националната система; 

� недопускане на строежи в руслото на реките; 

� възстановяване на речните системи- разливи, мъртвици, заливни влажни зони; 

� информираност на всички институции и  населението за реакция в такива 

ситуации. 

� ревизиране състоянието на защитни съоръжения (диги, баражи, стени и др.) и 

предприемане на съответните мерки; 

� опазване на питейните води и недопускане на разливи върху селскостопанските 

терени и домовете на населението; 

� подобряване на проводимостта и поддържане на изправността на 

хидротехническите съоръжения; 

� осигуряване на бързо отвеждане на водите, възстановяване на нормалните 

условия за живот; 

� изграждане и укрепване на диги и подпорни стени; 

� защита;  
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10. Кои от изброените приоритети в проекта на ПУРН, считате за 

най-приложими във вашия район? 



� бързо отвеждане на водите, формирани по време на наводнения върху 

урбанизираните територии на населеното място;  

Обобщена информация за резултатите е представена на Фигура № 5. 

Фигура № 5. Обобщени резултати от Въпрос № 11 на Въпросник от участие в 

обществените консултации на ПУРБ и ПУРН 

 

 

На въпрос № 12 „Кой от елементите на ПУРН е най-съществен за 

преодоляване на риска от наводнения?“, 45,5 % за най- съществени са посочили 

елементи, като: 

� предварителната оценка на риска от наводнения; 

� определяне на районите с висок рисков потенциал от наводнения; 

� изготвянето на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на 

районите с риск от наводнения; 

� изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения; 

� реализиране на мерките предвидени в плана; 

10,9% от отговорилите са на мнение, че комплексното прилагане на всички 

елементи от Плана ще доведе до минимизиране на риска от наводненията.  

Обобщените резултати са визуализирани на Фигура № 6. 

Фигура № 6. Обобщени резултати от Въпрос № 12 на Въпросник от участие в 

обществените консултации на ПУРБ и ПУРН
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 Във връзка с Въпрос № 13 „Коя е най-подходящата мярка за подобряване на 

подготвеността и реакциите на населението?“ 72,7 % са цитирали основно мерки, 

като: 

� провеждане на обучения по населените места и запознаване на населението с 

риска от наводнения; 

� сформиране на доброволчески отряди; 

� провеждане на тренировъчни евакуации с щабовете по защита при бедствия и 

промишлени аварии; 

� залагане на практически тренировки в учебния процес на подрастващото 

поколение от най- ранна възраст; 

� изготвяне на методиката за бързо реагиране и недопускане загуба на човешки 

живот; 

� изграждане на система за ранно предупреждение; 

� промяна в нормативната уредба и очертаване отговорностите на отделните 

институции по стопанисването, контрола и поддържането на речните корита и 

диги; 

� координиране на действията и отговорностите на отделните институции. 

Отговорите са обобщени на Фигура № 7. 

 

Фигура № 7. Обобщени резултати от Въпрос № 13 на Въпросник от участие в 

обществените консултации на ПУРБ и ПУРН 
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