Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район

РАЗДЕЛ 6
ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КОНСУЛТАЦИИ
6.1. Организация на процеса по информиране на обществеността
Процесът на информация на обществеността е регламентиран в Глава V, чл. 9 и
чл. 10 на Директивата за наводненията и глава IX, раздел V от ЗВ. Съгласно чл. 14 за
всеки район на басейново управление се публикуват и обявяват на обществеността,
включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища:
● проект на предварителната оценка и/или оценката по чл. 146б;
● проект на картите по Раздел II на тази глава и предложенията за изменение и
актуализация;
● проект на план за управление на риска от наводнения, включително
планираните мерки.
За срок 2 месеца след публикуване на проекта на Предварителна оценка на
риска от наводнения беше предоставена възможност на всички заинтересовани
страни, включително и на широката общественост, да даде своето писмено становище
по един от следните начини:
● В деловодството на БД Източнобеломорски район на адрес: ул.”Булаир” 26,
гр. Пловдив.
● По пощата на адрес:
гр. Пловдив 4000,
ул.”Булаир” 26;
Централна поща, пк 307
Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район
● По факс: 032/604 721
● На e-mail: bd_plovdiv_floods@abv.bg
6.2. Резултати
Проектът на Предварителна оценка на риска от наводнения за
Източнобеломорски район беше публикуван на интернет страницата на Басейнова
дирекция Източнобеломорски район www.bd-ibr.org в частта „Управление на риска от
наводнение” на 1 февруари 2012. Съобщение, че е обявена ПОРН по 146р, ал.1, т.1 от
ЗВ беше публикувано на първа страница в два централни ежедневника (в-к „Труд” и в-к
„24 часа”) и в електронни средства за масова информация (www.24chasa.bg и
www.focus-news.net) съгласно изискванията на чл. 146р, ал.4 от ЗВ.
Беше получен доклад, представляващ проучване на ефективността на онлайн
обявяването на проекта на Предварителна оценка на риска от наводнения. Цел на това
проуване беше да се определи броят на рекламните импресии; броят на посетителите
(cookies), до които рекламата е достигнала; нивото на посетителския интерес
(процентът на посетителите, които са кликнали върху обявата и са били насочени към
страницата на БДИБР), определяне на географското положение на посетителите (чрез
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IP на посетителите). Това проучване е направено на базата на количествен метод
gemiusDirectEffect.
Резултатите от доклада показва, че съобщението е с 61 979 импресии със средна
продължителност 2 минути, като 32 от тях посетили сайта на БДИБР чрез кликване
върху обявата (0.05 %). Кампанията е достигнала до 30 107 посетители (cookies). В
графиката по-долу е показано географското местоположение на идентифицираните
посетители:

За цялото време на консултиране с обществеността, копия от проекта на ПОРН
бяха налични в хартиен вид в Басейнова Дирекция Източнобеломорски район в отдел
„Планове за управление на водите”, сектор „План за управление на риска от
наводнение”, както и в регионалните офиси на дирекцията.
За целите на консултацията и за илюстриране на информацията, свързана с
предварителна оценка БДИБР чрез консултантска услуга разработи интернет-базирана
географска информация с интерактивна карта за резултатите от Предварителната
оценка на риска от наводнения за Източнобеломоски район. Достъпът до тази
информаия е чрез интернет страницата на Басейнова дирекция Източнобеломорски
район www.bd-ibr.org. Чрез публикуваните ГИС карти и слоевете беше предоставена
възможност за различни видове визуализации – по-детайлни или по-общи, с
включване и изключване на определени слоеве по избор на потребителя, което
улеснява достъпа до информация.
Беше подготвена и информационна листовка, илюстрираща основните
резултати от проекта на ПОРН на ИБР, която беше разпространена сред
заинтересованите страни.
За улесняване на комуникацията и насърчаване активното участие на
заинтересованите страни в срока за консултации БДИБР предвиди, организира и
проведе 5 срещи за основните речни басейни.
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График на консултациите с обществеността по Проекта на ПОРН на ИБР
Дата
15.02.2012
22.02.2012

Град
Кърджали
Сливен

29.02.2012

Хасково

09.03.2012

Пловдив

20.03.2012

Пазарджик

За територията на:
басейна на р. Арда и р. Бяла (Кърджалийска област и част от Смолянска)
басейна на р. Тунджа (Сливенска област, Ямболска област, част от
Старозагорска и част от Бургаска област)
долна част на басейна на р. Марица (Хасковска област и част от
Старозагорска)
средна част на басейна на р. Марица (Пловдивска област и част от
Смолянска област )
горна част на басейна на р. Марица (Пазарджишка и част от Софийска
област)

На срещите бяха представени изискванията на Директивата за наводненията и
основните етапи при разработването на ПУРН, проекта на предварителната оценка с
фокус върху съответния речен басейн, а също беше предоставена възможност на
присъстващите да дискутират, да направят бележки на място, да попълнят анкети за
неотразени минали събития или да гонаправят по-късно. Подробна информация за
всяка от срещите беше публикувана на интернет страницата на БДИБР в частта
„Управление на риска от наводнение”.
Като резултат от проведените срещи-консултации може да се обобщи следното:
бяха формулирани общо 241 информации (предложения, становища, нови анкети). 47
от тях бяха получени в самия процес на консултиране по време на срещите. 25 нови
информации дойдоха от срещата в Пазарджик, 15 от тази в Сливен, 6 от Пловдив и 2 от
Хасково. Останалите 194 информации (основно попълнени анкети за минали събития,
информация за потенциално опасни язовири и хидротехнически съоръжения и
поправки в проекта) бяха изпратени по имейла или по пощата.
Всички нови предложения данни и нформации бяха систематизирани, подробно
анализирани и взети предвид. Те са отразени във финалния вариант на Предварителна
оценка на риска от наводнения на ИБР.
Освен това регионалните бюра на БДИБР предоставиха протоколи от
съвместните си проверки с представители на областните управления ПБЗН за
установяване на техническото състояние на потенциално опасните язовири. На база на
тази информация и на събраните от консултациите данни беше изготвена таблица с
потенциално опасните язовири, за които се оценява, че представляват значителна
заплаха.
В срока за консултации на 29.02.2012 г. БДИБР проведе Заседание на
Басейновия съвет към БД ИБР. За да може информацията за ПОРН да достигне до
повече институции, свързани с управлението на водите на местно, регионално и
национално ниво, заседанието беше свикано в разширен състав. Беше представен
проектът на ПОРН, който беше подложен на дискусия, както и резултатите от
консултацията с обществеността.
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