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I. Въведение
Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда
и предотвратяване на наводнения е продукт, създаден в рамките на проект
CB006.1.12.042 "Съвместни действия за предотвратяване на наводнения
в трансграничния регион", финансиран по ИТЕРРЕГ-ИПП програма за
трансгранично сътрудничество България - Бивша югославска република
Македония 2014-2020 г. с партньори община Ранковце и община Бобов дол.
С документа се цели създаване на модел за трансгранично сътрудничество между
двете общини, като при успешната му реализация ще се постигне подобряване
на състоянието на компонентите на околната среда, в частност водите, в т.ч. ще се
минимизират негативните последици от възникването на наводненията. Моделът
може да бъде използван като добра практика в други трансгранични райони.
Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда и
предотвратяване на наводнения на община Бобов дол и община Ранковце е
важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано
трансгранично, регионално и местно развитие и се разработва в съответствие
със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз,
отчитайки специфичните национални цели и приоритети за регионално развитие
на България - Бивша югославска република Македония и при съобразяване с
нормативната и институционална среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.
Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда и
предотвратяване на наводнения на община Бобов дол и община Ранковце се разработва
и изпълнява във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на влезли в сила и
актуализиращи се в момента документи за стратегическо планиране и програмиране
на регионално ниво и перспективите за развитие за територията на двете общини.
Период на действие -Стратегията се разработва за 6 годишен период 2017 - 2022 г.
Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда и
предотвратяване на наводнения е създадена въз основа на задълбочен анализ на
състоянието на околната среда в двете общини и идентифицираните проблеми, въз
основа на проучване на добри европейски практики, приложими за конкретната
ситуация, както и въз основа на наличната информация относно минали наводнения
в община Бобов дол – Република България и община Ранковце – Бивша югославска
република Македония. Направен е подробен преглед на силните и слабите страни,
на възможностите, които предоставя околната среда и на идентифицираните заплаха
и риск от наводнения, представляващ реална опасност за населението на двете
общини. Стратегията е разработена в отговор на необходимостта да се оползотворят
възможностите за реализация на местни, регионални и трансгранични инициативи
в областта на околната среда, в т.ч. и за справяне с негативните последици от
наводненията от двете страни на българо-македонската граница. Тези две общини
разполагат с еднакви географски и природни условия, ограничени местни ресурси,
сходни проблеми в областта на околната среда, реална заплаха от случващи се на
територията им наводнения. Погледът към опита на общините от по-близкото и
по-далечното минало при справянето с негативните последици от наводненията,
анализът на реалните ресурси и точното дефиниране на проблемите в областта
на околната среда предполага взимането на съответните възможни решения.
Съвкупността от тези изходни условия на трансграничния район формират рамката на
настоящата стратегия. Стратегията е разработена в кратки срокове и при ограничени
информационни ресурси. Съвкупността от условия и фактори на средата, както и
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квалификацията на персонала позволи да се създаде концепция, която отговаря
на разработената стратегическата рамка. Предлаганата стратегия дава основните
направления и приоритетите за опазване на околната среда и за справяне с негативните
последици от наводненията на територията на двете общини в Република България и
Бивша югославска република Македония. Едновременно с това предлага какво и как
да се прави, за да се решават натрупаните проблеми във всяка община. С конкретните
изследвания и анализи се детайлизира конкретната ситуация, което позволява да
се предлагат обосновани решения. Съвместната стратегия отразява и изискванията
на европейското законодателство, съотносими към разглежданата ситуация в
трансграничния район, тъй като се базира на прегледа на добрите практики в областта
на наводненията, както и на анализа от тях. Стъпките за формиране на стратегически
решения и преминаване към практическа реализация изискват обсъждане със
заинтересованите страни и консолидирането им около общи мнения за разработване
на проекти и взимане на конкретни мерки. Анализът подсказа недвусмислено, че
е необходимо е да се работи на трансгранично междуобщинско ниво за решаване
на различните проблеми и за различните възможности в различна конфигурация.
Включването на двете общини в разработването на настоящата съвместна стратегия
дава възможности да се използват по-големите възможности на територията,
човешкия ресурс, както и останалите ресурси в района. Съвместното разработване
на общата стратегия спомага за преодоляване на общинските ограничения и носи
потенциал за продуктивни партньорства, особено при общите проекти за изпълнение
на приоритетите, целите и мерките в контекста на трансграничното сътрудничество.
При изготвянето на стратегията са взети предвид следните основни принципи на
законодателството на Европейския съюз (ЕС), залегнали в добрите практики в тази област:
1. Наводненията са част от природата. Те са съществували и ще продължават
да съществуват. Доколкото е приемливо, човешката намеса в природните
процеси трябва да бъде ограничена, компенсирана и избягвана в бъдеще.
2. Стратегията
относно
наводненията
трябва
да
обхваща
цялата
територия на речния басейн и да насърчава координираното
развитие и управление на дейности, свързани с водите и земята.
3. Имайки предвид еволюцията на климата, подходът към природните
бедствия трябва да претърпи промяна на модела – от действия за защита,
към управление на риска и съвместно съществуване с наводненията, като
отчитаме, че превенцията на наводненията не трябва да се ограничава
до самите бедствия, които се случват сравнително често. Трябва да
бъдат включени и други по-редки явления, свързани с наводненията.
4. Трябва да се подобрят международните усилия за възстановяването на
естествените заливни зони на реките с цел възстановяване свойството на
естествените влажни зони и заливни тераси да задържат водите и да облекчават
въздействието на наводненията и да намаляват вредните въздействия от тях.
5. Човешките дейности в заливните тераси трябва да бъдат приспособени и съобразени
със съществуващия риск. Трябва да бъдат разработени подходящи инструменти
и мерки за проблемите свързани с наводненията: заливания, повишаването на
нивото на подземни и подпочвени води, аварии на канализационната мрежа,
ерозия, масивни наноси, свлачища, струпвания на ледена маса, замърсяване и др.
6. Намаляването на вредният ефект и неструктурните мерки са поефективни и устойчиви решения в дългосрочен план. Те трябва да
бъдат насърчавани при решаването на проблеми свързани с водите, и в
частност, за намаляване на уязвимостта на човешкото здраве и имущество.
7. Структурните мерки (защитните съоръжения) ще продължават да бъдат важен
елемент и трябва приоритетно да се фокусират върху защитата на човешкото здраве,
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собственост и ресурси. Не трябва да се пропуска, че защитата от
наводнения не е безусловна и може да създаде фалшиво чувство
за сигурност. Концепцията на остатъчния риск, вкл. потенциални
нарушения
на
съоръженията,
трябва
да
се
взема
предвид.
8. Системите за прогнози и ранно предупреждение са предпоставка за успешно
намаляване на щетите от наводнения. Ефективността им зависи от нивото на
подготовка и коректно разчитане на данните. Отговорните институции
трябва да предоставят навременно и надеждно предупреждение и прогнози.
9. Специална подготовка за спешни спасителни мерки и мерки за сигурност
трябва да бъде планирана и изпълнявана на всички нива, вкл. и
обществеността, чрез поддържането на поток от базисна информация и
редовни учебни и тренировъчни действия. Чрез подходяща и навременна
информация и подготовка всеки потенциално застрашен от наводненията би
могъл да предприеме предпазни мерки и да ограничи значително щетите.
10. Принципът на солидарността е основен – действията за защита в една част на
басейна не трябва да влошават условията в друга. Правилната стратегия включва
три стъпки: задържане, съхранение и отводняване (преди всичко трябва да се
направи възможното за задържането на валежните маси на място, съхранението на
наднормените количества и постепенното им разтоварване във водното течение).
Предпазването от наводнения се основава също и на принципа на предпазливостта.
Система за компенсации трябва да подкрепя жертвите от бедствията
11. осигурявайки им навременно възстановяване на условията за живот
и стопанските дейности. Застрахователни решения на частно или
обществено ниво, както и държавната помощ трябва да бъдат доразвити.
Да се предприемат предпазни мерки в заливаемите зони за намаляване на
12. вредният ефект върху водни и сухоземни екосистеми, като замърсяването на
води и почви. Необходимо е да се прави разграничение между различните
типове наводнения и природните условия, които съпътстват проблема.
Например, има значителна разлика между внезапните наводнения в горните
части на басейна, където намаляването на риска изисква редица иновативни
решения в малък мащаб и, наводненията в долното течение, където времето
за предупреждение и трайността на наводненията са по-големи и могат
да се приложат мерки от по-голям мащаб. Във всеки случай ефективността
на добрите практики зависят и от хидроложките и природните условия.
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II. Анализ на текущото състояние на двете общини
2.1

Правна рамка

Извършено е проучване на правната рамка в двете страни със съответните
заключения и процедурни инструкции. Целта на прегледа, анализа и оценката на
действащите нормативни документи е прилагане на приложим и за двете държави
подход при разработването на стратегия за управлението на риска от наводнения.
A. Международно законодателство в областта на опазване на околната среда в
сила за двете държави
=>
Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в
трансграничен контекст (февруари 1991*),“Служебен вестник на Република
Македония” бр. 44/99; ДВ на Република България, бр. 28 от 1995 г.
Конвенцията за ОВОС съдържа информация за видовете дейности, които могат
да окажат значително вредно трансгранично въздействие и процедурата за оценка на
въздействието върху околната среда.
От юли 2010 г. е в сила Протокол за стратегическа екологична оценка към
Конвенцията, който предвижда извършване на екологична оценка (EО) за планове и
програми с потенциално значително въздействие върху околната среда, в т.ч. във връзка
с управлението на водите (чл. 4, ал. 1 и 2). Протоколът също така предвижда широко
участие на обществеността в процеса на вземане на решения в редица сектори на
развитие.
Тъй като конвенцията е ратифицирана и влязла в сила и за двете държави, нейните
предписания са транспонирани и развити подробно в националните законодателства.
=> Екологичната оценка (ЕО) се предприема много по-рано в процеса на вземане на
решения, отколкото оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), поради
което се разглежда като ключов момент и в настоящата процедура по разработване
и одобрение на Стратегията.
=>
Букурещко многостранно споразумение между страните от Югоизточна
Европа за прилагане на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната
среда в трансграничен контекст (февруари 2011), “Служебен весни на Република
Македония” бр. 157/10; Държавен вестник на Република България, бр. 14 от 2012 г.
Споразумението дава уредба на процедурата на международното сътрудничество
при провеждането на ОВОС, вкл. определянето на критерии за преценка на значимостта
на трансграничните въздействия, необходимостта от контактни лица, размяна на
информация и т.н.
Тъй като конвенцията е ратифицирана и влязла в сила и за двете държави, нейните
предписания са транспонирани и развити подробно в националните законодателства.
=>
Предписанията в споразумението имат основно значение за дейностите на
компетентните органи на високо държавно ниво, които да разработят механизъм на
координация на действията си в областта на екологията и опазването на околната
среда.
=>
Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса
на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда
(Орхуска конвенция с Киевския протокол за регистрите за изпускане и пренос на

* В скоби са датите на влизане в сила на международните споразумения, след като са събрали необходимия брой подписи
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замърсители) (октомври 2001 г.), “Служебен весни на Република Македония ” бр.
40/99; Държавен вестник на Република България, бр. 33/2004 г.
Олхуската конвенция е регионална – на държавите-членки на Икономическата
комисия за Европа към ООН. Тя цели широката общественост да има по-съществена
роля при формирането и осъществяването на политиката за опазване на околната
среда и гражданите да бъдат своевременно и по-пълно информирани за качеството на
жизнената среда, която ги заобикаля. Предвидени са мерки, които да дадат възможност
на засегнатите от обществеността и неправителствените организации в областта на
околната среда да коментират, например, предложения за проекти, планове и програми,
свързани с околната среда, и тези коментари да бъдат взети под внимание в хода на
решенията. Предвидено е и правото да се преразглеждат процедури за оспорване на
публични решения, които са взети, без да се спазват двете по-горе споменати права
("достъп до правосъдие").
=>
Прилагането на конвенцията предписва при разработването и изпълнението
на секторните политики, стратегии, планове за действие, програми и проекти, да се
осигури широка обществена информираност и подкрепа в името на изчерпателното
отчитане на екологичните съображения в контекста на устойчивото развитие.
=>
Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (март 1994), Протокол
от Киото (февруари 2005) и Парижко споразумение (ноември 2016)
Конвенцията и Протоколът от Киото са ратифицирани и влезли в сила за
Република България и Бивша югославска република Македония, а Парижкото
споразумение е подписано и от двете държави, но към момента е в сила единствено за
република България.
Чрез участието в тези международни инициативи държавите предприемат
амбициозни усилия за борба с изменението на климата, като фокусът се измества към
развиващите се страни и тяхната необходимост от по-голяма подкрепа за постигането
на общите цели.
=>
Основен причинител на засушаванията и наводненията е повишаването на
атмосферната температура, което е до голяма степен следствие от антропогенни
фактори. Следвайки рамката на международните споразумения, е необходимо
стратегическият документ да предложи насоки за справяне с отрицателните
ефекти на човешката дейности и да предвиди мерки за повишаване на обществената
ангажираност с посочените проблеми.
=>
Споразумение между Министерството на околната среда и водите на
Република България и Министерството на околната среда на Бивша югославска
република Македония за сътрудничество в областта на опазване на околната среда
и водите (юни, 2000 г.)
В споразумението са определени областите от взаимен интерес за сътрудничество,
сред които: мониторинг на въздуха, водите и почвите; анализиране състоянието
на околната среда и факторите, които й въздействат; прилагане на икономически
инструменти за опазване и управление на околната среда; изготвяне и прилагане на
национални и регионални стратегии и планове за действие в областта на опазване на
околната среда от трансгранично замърсяване; екологично образование и др.
=>
Съвместните дейности в областта на опазването на околната среда между
Република България и Бивша югославска република Македония са улеснени от общи
приоритети като ускоряване на процесите на интеграция на страните в европейските
структури, разработване на законодателни и административни механизми в
съответствие с международните споразумения и европейското законодателство,
общи изследвания и обмен на информация при управлението на трансгранични природни
ресурси, разработване и изпълнение на проекти от взаимен интерес в областта на
водите.
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Б. Законодателство в Бивша югославска република Македония
Наименование
Закон за околната среда
Закон за защита на природата

Национални закони

Закон за водите
Закон за защита и спасяване
Закон за свободния достъп до информация с обществен характер

Наредби

Заповеди решения

Правилници

Териториални планове
и стратегии

Наредба за определяне на проекти и критерии, за установяване на
необходимост за изпълнението на процедурата за ОВОС
(“Служебен вестник на РМ” бр. 74/05)
Наредба относно стратегиите, плановете и програмите, включително
промени в тези стратегии, планове и програми, за които е необходима
процедура за оценка на въздействието върху околната среда и върху
живота и здравето на хората
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 153/07)
Наредба за прилагането на мерките за защита и спасяване от наводнения
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 91/10)
Решение за определяне на границите на речните басейни
(Служебен вестник на РМ“ бр. 148/09)
Правилник за методологията за оценка на речните басейни
(„Служебен вестник на РМ“бр. 148/09)
Правилник за съдържанието и начина на подготовка на информацията за
картографските изображения на дейностите по наблюдение на водите
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 148/09)
Правилник за критериите за определяне на зоните, чувствителни към
изхвърлянето на градски отпадъчни води
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 130/11)
Правилник за условията, начина и граничните стойности на емисиите
за изпускане на отпадъчни води след тяхното пречистване, начина на
тяхното изчисление, като се вземат предвид специалните изисквания за
защита на защитените зони
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 81/11)
Правилник за подробните условия, начин и максимално допустими
стойности и концентрации на параметрите на пречистените отпадъчни
води за тяхното повторно използване
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 73/11)
Правилник за подробните условия за събиране, отнемане и пречистване,
метода и условията за проектиране, изграждане и експлоатация на
системи и станции за пречистване на градските отпадъчни води, както
и технически стандарти, параметри, емисионни норми и стандарти
за качество за предварителната обработка, пречистване на отпадни
води, като се вземат предвид натоварването и метода за пречистване
на изхвърляните градски отпадъчни води в райони, чувствителни към
изхвърлянето на градски отпадъчни води
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 73/11)
Национална стратегия за води
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 122/12)
Национална стратегия за защита и спасяване
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 23/09)
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Методология за съдържанието и метода за оценка на опасностите и
планиране на защита и спасяване
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 76/06)
Оценка на заплахата на Бивша югославска република Македония от
природни и други бедствия.
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 117/10)
Стратегическия план за местно икономическо развитие на община
Ранковце, 2009 г.

Предоставено е цялостно нормативно регулиране на сектор околна среда, като
от основно значение са разпоредбите относно съгласуваност на мерките за опазване и
подобряване на околната среда в документите за екологично планиране и необходимостта
от стратегическа екологична оценка за планове и стратегии за управление на водите.
Нужно е органът, изготвящ документа за планиране, да представи стратегически доклад
за екологична оценка според правителствените изисквания, като ангажира експерт в
съответната област, и го представи за утвърждение пред кмета на общината. Специални
изисквания има и към плановите документи с международен ефект.
=>
Необходимо е местната общинска администрация да се съобрази със
законодателните изисквания по утвърждаване на Стратегията на национално ниво.
В. Законодателство в Република България
Наименование

Международно
законодателство

Национални
закони

• Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от
наводнения;
• Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне,
съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,
на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на
състоянието на водите
• Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на
околната среда в областта на политиката за водите
• Директива 2008/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за
установяване на рамка за действията на Общността в областта на
политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията
• Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или
подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите
• Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и
7 дъщерни директиви
• Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите
• Ръководства/ръководни документи/наръчници/указания към Рамковата
Директива за водите 2000/60/ЕС
• Закон за водите
•Закон за защита при бедствия
• Закон за опазване на околната среда
• Закон за достъп до обществена информация
• Закон за администрацията
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• Наредба за ползването на повърхностните води
• Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите.
• Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване.
• Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници
•Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,
питейни и хигиенни нужди
• Наредба за характеризиране на повърхностните води
• Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за
развъждане на черупкови организми
• Наредба №5 за управление качеството на водите за къпане
• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми,обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.
• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда от 7.03.2003 г.
• Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и
някои други замърсители
• Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата,предназначена за питейнобитови цели
• Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
• Наредба за качеството на водите за напояване на земеделските култури
• Заповед № РД-600/ 16.05.2003 г. за определяне на реда за предоставяне на
информация за създаването и поддържането на публичния регистър с данни за
издаването, преразглеждането и изменението на комплексното разрешително
• Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите
дирекции
• Устройствен правилник на МОСВ
• Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и
числения състав на бaсeйновите съвети
• Национална програма за защита при бедствия, 2014-2018 г.
• Стратегия за намаляване на риска от бедствия, 2014-2020 г.)
• Методика за предварителна оценка на риска от наводнения съгласно
изискванията на директива 60/2007/ЕС
• Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на
РЗПРН
• Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, разработена съгласно чл.
187, ал. 2, т.6 от ЗВ.
Национална стратегия за води
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 122/12)
Национална стратегия за защита и спасяване
(„Служебен вестник на РМ“ бр. 23/09)
• Общ устройствен план на община Бобов дол;
• Общински план за развитие на община Бобов дол 2014 – 2020;
• Актуализация на общинска програма за опазване на околната среда на община
Бобов дол 2014 – 2020;
• План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район за
басейново управление, приет с решение № 1105/29.12.2016 г. на МС;
• План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за
басейново управление, приет с решение № 1108/29.12.2016 г. на МС.
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Законодателството, свързано с управлението на риска от наводнения за България,
е в пълно съответствие с Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения,
която фокусира целите при управлението на риска от наводненията върху намаляването
на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за:
•
човешкото здраве
•
околната среда
•
културното наследство
•
стопанската дейност
•
неструктурните инициативи и/или намаляването на вероятността от наводнения
(ако е уместно)
Разпоредбите на Директивата, транспонирани в Закона за водите изискват
спазването на хронология при разработването на ПУРН – предварителна оценка на
риска от наводнения, определяне на РЗПРН; разработване на карти на районите под
заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения; определяне на цели за
управлението на риска от наводнения; разработване на мерки за постигане на целите,
от което следва, че целите се дефинират въз основа на резултатите от разработване на
карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения.
Целите за управление на риска от наводнения за България като страна, членка
на ЕС отчитат 5 области, дефинирани от Директивата, и се основават на разработените
карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения.
Директивата за наводненията не съдържа конкретни текстове, свързани с приоритетите
на ПУРН.
При анализа и оценката на първите ПУРН за България, обхващащи периода от
2016 до 2021 година се констатира следното:
•
Не е определена една обща генерална цел за управление на риска от наводнения,
отчитаща 5-те области, дефинирани от Директивата, а са дефинирани цели по отделно
за 5-те области;
•
За всяка от 5-те области, дефинирани от Директивата, са определени набор от
цели;
•
За всеки РЗПРН са определени отделни цели;
•
Неструктурните инициативи и/или намаляването на вероятността от наводнения
са интегрирани в целите, свързани с човешкото здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност.
При анализа и оценката на нормативните документи и практики в Бивша югославска
република Македония като страна, която не е членка на ЕС, е търсен отговор на
следните въпроси:
•
Формулира ли тази страна цели за управление на риска от наводнения, извън
регламентираните от Директивата за наводненията? Приложими ли са те в контекста на
България?
•
На базата на какви изследвания и карти са формулирани тези цели и какъв е
подходът за тяхното извеждане?
•
Какъв е подходът за формулиране на приоритетите и избора на мерки за справяне
с риска от наводнения?
•
Има ли законово основание за разработване на планове на национално ниво за
управление на риска от наводнения по подобие на ПУРН-овете в България? Ако да,
има ли приети такива?
•
Как са разпределени задълженията и отговорностите на отделните институции,
работещи в областта на риска от наводнения?
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Обобщение на заключенията и процедурните инструкции:
Направената оценка на съществуващите нормативни актове и поднормативни
документи в двете държави, чрез които се обезпечава изпълнението на отговорностите
на различните институции, ангажирани с управлението на риска от наводнения, дава
основание за следните заключения:
Общата законова рамка, регламентираща функциите и отговорностите на отделните
институции в двете държави в областта на управлението на риска от наводнения, като
цяло е добре разработена. Основните пропуски и проблеми в действащата нормативна
уредба в България са свързани с липсата на ключови методики и други подзаконови
нормативни документи, което ограничава обхвата за справяне с управлението на
риска от наводнения. Липсват научно-обосновани национални методики за част от
дейностите по ПУРБ (в т.ч. оценка на натиска, оценка на състоянието; оценка на ефекта
от прилагането на мерките и др.), прилагането на които да гарантира единен подход
на национално ниво. Не е разработена Методика за съдържанието, условията и редът
за създаването и поддържането на специализирани водностопански карти, регистри
и информационна система, съгласно чл. 178, ал. 2 от ЗВ и др. Някои от методиките
се нуждаят от преглед и актуализация, например методиката за оценка на риска от
наводнения, разработена съгласно чл. 187, ал. 2, т.6 от ЗВ.
Като основен проблем се очертава продължаващото отсъствие на ясно разграничаване
на функциите и отговорностите между отделните институции по отношение дейностите
за управление на риска от наводнения.
Проблем е и недостатъчната информираност на обществото, а оттам и формиране
на неправомерни очаквания по отношение на други, несвойствени функции в областта
на управлението на риска от наводнения. Очакват се промени в Закона за водите, с
които да бъдат уредени голяма част от въпросите, отнасящи се до разграничаване на
функции на институциите и възлагане на функции, свързани с риска от наводнения,
които до момента не са адресирани.
В допълнение са анализирани и редица документи на световно ниво,
установяващи добри чуждестранни практики за управление на риска от наводнения.
Те представят по-общ поглед върху цялостния процес на разработване на стратегии за
управление на риска от наводнения и/или формулират потенциално приложими насоки/
препоръки
No

Документ

Резюме на документа с потенциално приложими
препоръки/насоки

1

Ръководство
за
решения за Зелена
инфраструктура
за
управление на водите,
публикувана от UNEP
през 2014 г. (Green Infrastructure Guide for Water
Management: Ecosystembased management approaches for water-related
infrastructure projects)

Ръководството разглежда основните пречки пред
по-широкото разпространение на решения за
„зелена“ инфраструктура, включително обща липса
на информираност относно този тип решения и
свързаните с тях разходи и ползи. Изследването
анализира редица конкретни случаи и представя
примери за добри практики, свързани с развитието
на „зелена“ инфраструктура за целите на посрещане
на предизвикателствата, свързани с управлението
на водите. Значителни съпътстващи развитието на
„зелена“ инфраструктура ползи, включително
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залесяване, опазване на влажните зони, речните корита,
бреговете и биоразнообразието, са систематизирани
и обвързани със съответните „зелени“ алтернативи.
Ръководството представя и примерна методология
за оценка на алтернативите при управлението на
водните ресурси. Разгледани са основните стъпки:
формулиране на целите за развитие (инвестиционните
цели), определянето на инвестиционните портфейли,
моделиране на икономическите и екологичните
резултати от осъществяването на инвестициите,
анализ на ползите и разходите, риска и несигурността.
Формулирани са три основни инвестиционни цели
(свързани с развитието на зелена инфраструктура),
както следва: 1) Минимизиране на разходите за
смекчаване на природни или причинени от човека
бедствия (например изменение на климата или
наводнения) и стойността на прогнозираните щети;
2) Минимизиране на разходите по постигането на
регулаторни, планови или свързани с надеждността
цели и 3) Максимизиране на нетните ползи,
произтичащи от инфраструктурата, необходима за
задоволяване на ресурсните нужди.
Стратегия за
Документът представлява всеобхватен анализ на
адаптация към
процесите по разработване на стратегии за адаптация
изменение на
към изменението на климата на национално равнище.
климата, Доклад на
Набрани са данни посредством анкетно проучване
Европейската агенция сред 32-те страни-членки на Европейска агенция за
за околна среда 4/2014 околна среда (ЕАОС), които са анализирани. В рамките
(National Adaptation Poli- на изследването, понятието „адаптация“ предполага
cy Processes in European съвкупността от мерки, които се предприемат като
Countries –
реакция на текущите и прогнозираните бъдещи
изменения на климата и произтичащите последици
и рискове в контекста на текущите и очаквани
темпове на социално-икономическо развитие.
Документът обобщава напредъка при разработването
и прилагането на национални стратегии за адаптация
към изменението на климата в рамките на обхванатите
от изследването 32 страни. За всяка от страните е
направена оценка по всеки един от следните аспекти:
запознатост и ангажираност на заинтересованите
страни, оценка на риска, прилагане на конкретни
мерки на национално равнище, прилагане на мерки
на секторно равнище, координация на процеса
на адаптация между отговорните институции,
мониторинг и оценка. Според изследването България
се характеризира с висока степен на подготвеност/
ангажираност за по-нататъшно стратегическо
планиране, свързано с адаптацията към изменението
на климата, но практическото прилагане на
съответните мерки е в начална фаза (формулиране).
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4

Презентация на
Коперник Service
за управление на
извънредни ситуации
(4/12/2014)

Съвместна стратегия
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Презентацията на Коперник Service разглежда
основните услуги, предоставяни от организацията
(мониторинг на земната повърхност, на морските
територии и атмосферата, управление на извънредни
ситуации, мерки за сигурност и адаптация към
изменението на климата). Две от тези услуги пряко
касаят управлението на риска от наводнения. Поконкретно, презентацията представя информация
относно функциониращата от 2002 г. система за ранно
предупреждение за риск от наводнения, включително
метрологични данни за Балканите, набраните данни и
подадените сигнали за риск. Посредством тази услуга
Коперник Service:
•
предоставя
допълнителна
информация
за целите на прогнозиране на проявлението на
наводнения;
•
дава възможност за обмен на свързана с риска
от наводнения информация на Европейско равнище;
•
осигурява ранно предупреждение при риск от
наводнения.
„Оценка на Директива Най-общо Директива изисква създаване на
INSPIRE: обобщение
инфраструктура за пространствено планиране. В
на наблюденията,
документа е извършена оценка посредством преки
касаещи странитенаблюдения. Целите на тази оценка са:
членки на ЕС“ (IN1) да се сравняват, анализират и разберат поSPIRE Evaluation: Sum- добре разликите между резултатите от налични
mary of findings for EU
информационни масиви от пространствени данни и
Member States)
услуги (съгласно INSPIRE M&R от месец май 2013
г.), както и тези, които могат да бъдат намерени в
геопортала на ЕС;
2) да се изследват записите на метаданни за масивите
от пространствени данни и услуги, както и да се
провери тяхното съответствие с правилата на INSPIRE за Прилагане и насоките;
3) да бъде установено защо определени масиви от
пространствени данни, касаещи директивата INSPIRE
могат да бъдат намерени единствено в европейски и/
или национални информационни портали.
Шест от страните-членки на ЕС, между които и
България, не разполагат с описаните в портала
пространствени данни. Като причина за липсата
им в доклада се посочва реструктурирането на
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, и по-конкретно,
временното закриване на Дирекцията, отговаряща
за дейностите, свързани с директивата INSPIRE и
обжалването по процедурата за възлагане на проект
за набор на необходимата за целта информация.
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5

Доклад
„Съществуваща
ситуация и добри
практики за набор
на данни за щети,
нанесени от бедствия,
с страните-членки на
ЕС“ („Current Status and
Best Practices for Disaster
Loss Data recording in
EU Member States”)

Докладът разглежда проблема, произтичащ от липсата
на международно съгласувани дефиниции и практики
за отчитане/оценка на икономическите последици от
различните видове бедствия. Европейската комисия е
предприела мерки за насърчаване на разработването
на единни системи, модели и методологии за набор,
систематизация и обмен на данни, касаещи оценката
на щетите от бедствия, от страна на страните-членки
на ЕС. В тази връзка, разглежданият доклад представя
съществуващата ситуация и обобщава добрите
практики, свързани с набора на данни за оценка на
щетите от бедствия в ЕС. Извършеният в рамките на
изследването анализ на съществуващата ситуация
показва, че:
•
Франция, Германия, Гърция, Италия и Швеция
разполагат с разработени и публично достъпни бази с
данни, касаещи риска от различните видове природни
бедствия;
•
Австрия, Хърватска, Франция, Гърция,
Италия, Португалия, Румъния, Словения и Испания
регулярно обновяват съответните бази данни;
•
Франция, Гърция, Португалия и Словения
разполагат с бази данни за оценка на щети от всички
видове бедствия, обхващащи цялата територия на
страната, като подкрепата за разработването на тези
бази данни е внедрена в местното законодателство;
•
Хърватска, Великобритания и Холандия не
разполагат с бази данни за оценка на щетите, докато
България е в процес на разработване на такива.
Докладът обръща внимание и на факта, че в България
няма разработени общи индикатори и стандарти
(единна национална система) за набор на данни,
касаещи човешките, материални и икономически
загуби от бедствия. Подчертава се фактът, че страната
ни приветства разработването на стандарти на ниво
ЕС, както и насърчаването на обмена на добри
практики между страните-членки на ЕС.

6

Доклад „Набор на
данни за щети,
нанесени от бедствия
– препоръки за
обособяване на
Европейски подход“
(„Recording Disaster
Losses – Recommendations for a European Approach”)

Оценката на риска следва да почива на систематизирани
исторически данни за проявление на бедствия и поконкретно, за информация, касаеща произтичащите
щети, включително човешки жертви, екологични,
имуществени и икономически загуби. В тази връзка,
изследването идентифицира изискванията, касаещи
набора и систематизацията на данни за щети от
бедствия (респективно, препоръчителната степен на
детайлизация на данните) от гледна точка на мерки
на европейско и международно равнище (особено в
контекста на Рамката за действие от Хиого).
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Разгледани са три основни аспекта на необходимата
информационна обезпеченост, които представляват
и основата на концептуалния модел на ЕС за набор
на данни за щети от бедствия, както следва: 1)
отчитане на щетите от бедствия с цел проследяване
на тенденциите, агрегиране на статистическите
данни и използване на тези данни за разработване
на програми за намаляване на риска от бедствия на
местно, национални и международно равнище; 2)
идентифициране на причините за проявление на
бедствия чрез анализ на уязвимостта, капацитета
за преодоляване на бедствието, ограничаване на
негативните последици, както и капацитета за
последващо подобряване на управлението на риска
на базата на извлечените поуки, и 3) подобряване
на методите за прогнозиране и оценка на риска
(моделиране на риска на база на данните за щети от
бедствия).
Докладът е изготвен на база на тримесечен преглед
на наличната научна литература, интервюта и срещи
със специалисти в областта. Основните цели на
формулираните в рамките на доклада препоръки за
страните-членки по отношение на методологията за
набор на данни за щетите от наводнения са, както
следва: 1) да представи общата методологическа
рамка, съответстваща на принципите, заложени
в концептуалния модел на ЕС, 2) да обособи
различните нива, на които може да бъде разработен
и приложен съответният стандарт, 3) да подпомогне
страните-членки при избора на методология, 4)
да насърчи хармонизирането на информацията за
щетите от бедствия на международно равнище и 5) да
формулира насоки за разпространение на набраната
информация и за разработване на механизми за
контрол на качеството.
7

Доклад
„Съществуваща
ситуация по
отношение на
управлението на
риска от наводнения в
Западните Балкани“
(“Present Situation of
Flood Management in the
Western Balkans”)

Докладът анализира съществуващата законова рамка
и текущите дейности, извършвани в рамките на
Западните Балкани (изследването обхваща Албания,
Босна и Херцеговина, Бивша югославска република
Македония, Косово, Черна гора и Сърбия) по
отношение на управлението на риска от наводнения.
На тази база са идентифицирани слабости и пропуски,
които са използвани за основа на формулиране в
заключителната част на препоръки относно понататъшните стъпки и добри практики, касаещи
обособяването на ефективна система за управление
на риска от наводнения.
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Съвместна стратегия
Стр. 19 of 90

Основната цел на изследването е „повишаване на
капацитета на страните от Западните Балкани за
управление на наводненията, предотвратяване на
наводненията и ограничаване на риска от проявление на
наводнения и насърчаване постигане на съответствие
с приложимото Европейско законодателство“.
Изследването идентифицира редица проблеми
и пропуски по отношение на разработването на
ефективна система за управление на риска от
наводнения във всички анализирани страни от
Западните Балкани, по-съществените измежду
които са: незавършени карти на високорисковите
зони, липса на ефективни функциониращи
системи за ранно предупреждение, неотчитане
на климатичните промени при проектирането на
(преди всичко) дъждовната канализация, липса на
адекватна поддръжка на ВиК инфраструктурата и
речните корита, закъснели инвестиции в дейности и
инфраструктура, свързани със защита от наводнения.
В отговор на тези проблем/предизвикателства,
докладът формулира 5 основни препоръки (бъдещи
стъпки за развитие), както следва:
•
картографиране на риска от наводнения
(включително цифрови карти на терена) и оценка на
уязвимостта на тези териториите;
•
разработване на ефективни планове за
управление на риска от наводнения и планове за
земеползване, насърчаващи устойчиви практики,
насочени към рецензиране на водоползването;
•
ревизиране
на
метеорологичните
и
хидравличните модели;
•
разработване на интегрирани системи за
ранно предупреждение на всички нива (национално,
регионално и местно);
•
активизиране на усилията за постигане на
по-нататъшно (и впоследствие, пълно) съответствие
с изискванията на Рамковата Директива за водите и
Директивата за наводненията на ЕС.
Доклад „Защита на
Докладът представя оперативни насоки за защита на
лицата, засегнати от правата на лицата, засегнати от природни бедствия.
природни бедствия:
В рамките на доклада е възприета по-широка и
оперативни насоки
всеобхватна дефиниция на понятието „защита“. Тя
на КМСС относно
не се ограничава до осигуряване на оцеляването
правата на човека,
и физическата сигурност на лицата, засегнати от
касаещи природни
природни бедствия. Защитата на лицата, засегнати
бедствия“ („Protectот природни бедствия, обхваща всички граждански,
ing Persons Affected by
политически, икономически, социални и културни
Natural Disasters: IASC
права на хората, приписвани им от международните
Operational Guidelines on права на човека и, където е приложимо, от
Human Rights and Natu- международното хуманитарно право.
ral Disasters”)
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Доклад „INFORM
(Индекс за управление
на риска): Резултати
към 2015 г.“ („INFORM
- Index for Risk Management: Results 2015”)

Съвместна стратегия
Стр. 20 of 90

За целите на доклада тези права са разделени на
четири основни групи, като: (а) права, свързани
с физическата сигурност на лицата (например
защита на правото на живот и защита от нападения,
посегателства, произволно задържане, отвличане,
и заплахите за тези права); (б) права, свързани с
вещи от първа необходимост (например правото
достъп до храна, питейна вода, подслон, облекло,
здравни услуги и канализация); (в) права, свързани
с други икономически, социални и културни нужди
(например правото достъп до образование и труд,
на обезщетение за изгубени вещи); и (г) права,
свързани с други нужди от гражданска и политическа
защита (например правото на религиозна свобода
и свободата на словото и личността, правото на
участие в политическия живот, справедлив съдебен
процес, и защита от дискриминация). Първите
две групи права често се считат за най-значими
по време на животоспасяващата фаза на дадена
извънредна ситуация. В тази връзка, докладът
разглежда необходимостта от спазване и на четирите
групи човешки права за целите на осигуряване на
адекватна защита на лицата, засегнати от природни
бедствия. В рамките на доклада предотвратяването
на проявлението на природни бедствия, тяхното
преодоляване и последващото справяне с негативните
последици от тях са оценени от гледна точка на
тяхното съответствие с международните права на
човека и хуманитарните стандарти.
Докладът предоставя обща информация относно
методологията за изчисляване на Индекса за
управление на риска (INFORM), неговите основни
измерения, както и резултатите към 2015 г.
Разглежданият индекс представлява нов метод за
оценка на риска от проявление на хуманитарни
кризи и бедствия; той позволява идентификация на
високорискови територии и респективно спомага
за повишаването на подготвеността. Индексът за
управление на риска се изчислява на базата на 50
различни показателя, измерващи съществуващите
рискове, броя хора изложени на тях, цялостната
уязвимост и наличието на ресурси за справяне
с кризисни и бедствени ситуации. Индексът се
изчислява за 191 страни, като всяка получава оценка
от 0 до 10 по всяко едно от трите основни измерения,
а именно: 1 - риск и експозиция на риск, 2 – уязвимост
и 3 – капацитет за преодоляване на бедствия. От своя
страна, 3-те основни измерения биват подразделени
на категории и компоненти (например, „уязвимост“
включва социално-икономическа уязвимост и
уязвими групи от населението).
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Съвместна стратегия
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За всяка една държава и за всяко едно от представените
измерения е анализиран и характеризиран (като
низходящ, възходящ или стабилен) трендът на
изменение на база данни за предходните 3 години. За
целите на интерпретацията на числените стойности
на показателя са представени скали за всяко едно
от основните измерения (например, уязвимостта
на съответната територия се счита за ниска, ако
стойността на индикатора попада в диапазона 0 –
1.83, за средна - ако приема стойност между 1.83 и
3.20, за висока – между 3.20 и 5.06, и за много висока
при стойности над 5.06).
Съгласно представените в доклада резултати за
2015 г., България се характеризира с: среден риск
от проявление на кризисни и бедствени ситуации
(стойност на индикатора: 3.25), ниска степен на
уязвимост (1.79) и относително ограничен капацитет
за преодоляване на бедствия (4.48). Тези три стойности
обуславят и общата стойност на показателя INFORM
за страната ни (2.46, отговаряща на „средно“ ниво
към 2015 г.). Стойностите на показателите за периода,
използван за анализ на тренда, се окачествяват като
относително постоянни.
10

Доклад „Рамката
за действие от
Хиого за 2005-2015
г.: Изграждане на
устойчивостта към
бедствия на нациите и
общностите“ („Hyogo
Framework for Action
2005-2015: Building the
Resilience of Nations and
Communities to Disasters”)

Разглежданата рамка за действие е приета в рамките
на проведената през януари 2005 г. Световна
конференция за намаляване на риска от бедствия.
Докладът разглежда основните предизвикателства,
породени от проявлението на различни видове
природни бедствия, и анализира стратегия Йокохама
за по-безопасен свят от гледна точка на обособените
добри практики, свързани с управлението на риска
от природни бедствия, както и идентифицираните
пропуски. Приоритетните мерки/действия, свързани
с повишаване капацитета на устойчивост на бедствия
за периода 2005-2015 г. са формулирани на таза база.
По-конкретно, на базата на анализа на стратегията
Йокохама са идентифицирани специфични пропуски/
предизвикателства по отношение на следните 5
аспекта:
•
развитие на организационни, правни и
политически рамки за управление
•
идентификация на риска, оценка, мониторинг
и ранно предупреждение
•
управление на данните и обучение
•
ограничаване на основните рискови фактори
•
готовност
за
ефективна
реакция
и
възстановяване.
21

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 22 of 90

Формулираните 5 приоритетни цели адресират
именно тези аспекти и са формулирани, както следва:
1)
обособяване на намаляването на риска от
проявление на природни бедствия като национален
приоритет със стабилна институционална основа за
изпълнение;
2)
идентифициране, оценка и наблюдение на
рисковете от бедствия и повишаване на капацитета за
ранното предупреждение;
3)
обособяване на цялостна култура на
безопасност и устойчивост на всички равнища
посредством разпространение на знания, иновации и
обучение;
4)
ограничаване на основните рискови фактори;
5)
повишаване на подготвеността за ефективна
реакция при проявление на бедствия.
За всяка една от формулираните основни приоритетни
цели са набелязани конкретни мерки за изпълнение.
11

Ръководство на ООН
„Рамкова стратегия
Сендай за ограничаване
на риска от проявление
на бедствия за периода
2015-2030 г.“ („Sendai
Framework for Disaster
Risk Reduction 2015 –
2030“)

Ръководството за ограничаване на риска от бедствия
за периода 2015-2030 г. е прието на Третата Световна
конференция на ООН, проведена в Сендай, Япония,
на 18 март 2015 г. Приемането му е резултат от
редица консултации със заинтересованите страни,
инициирани през март 2012 г. и междуправителствени
преговори в периода от юли 2014 г. до март 2015 г.
Разработеният инструмент е наследник на Рамката за
действие от Хиого, разгледана по-горе.
Ръководството цели да надгради постигнатото до
момента, както и да представи редица иновации,
нуждата от които бе подчертана многократно в
рамките на проведените преговори и консултации.
По-конкретно, ръководството предоставя следните
възможности на заинтересованите страни:
1)
Да разработят ясна, фокусирана, напредничава
и ориентирана към действие рамкова стратегия за
управление на риска от проявление на бедствия
2)
Да финализират процеса на преглед и оценка
на изпълнението на Рамката за действие от Хиого
3)
Да се запознаят и възползват от опита,
акумулиран посредством разработените регионални
и национални стратегии и планове за управление
на риска от бедствия, от формулираните от тях
препоръки, както и от приложимите регионални
споразумения, сключени за целите на прилагането на
Рамката за действие от Хиого
4)
Да идентифицират възможностите и условията
за сътрудничество за целите на прилагането в
действие на рамковата стратегия за управление на
риска от бедствия
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5)
Да идентифицират възможностите и условията
за периодичен преглед и оценка на изпълнението
на рамковата стратегия за управление на риска от
бедствия в периода след 2015 г.
Разглежданото ръководство на ООН формулира 7
ключови глобални цели, подпомагащи последващата
оценка на постигнатия международния прогрес, както
следва:
1)
Значително ограничаване, на международно
равнище, на смъртността от бедствия до 2030 г.
2)
Значително ограничаване, на международно
равнище, на броя лица, засегнати от бедствия до 2030
г.
3)
Ограничаване на преките икономически
загуби, причинени от бедствия (изчислени на база
БВП) до 2030 г.
4)
Значително ограничаване на нанесените
от бедствия щети върху ключови елементи от
изградената инфраструктура и предоставяните
услуги, включително посредством подобряване на
устойчивостта, до 2030 г.
5)
Значително увеличение на броя на страните
с разработени и приети национални или регионални
стратегии за ограничаване на риска от проявление на
бедствия до 2020 г.
6)
Значително подобряване на възможностите
на развиващите се страни да се възползват от
международно сътрудничество при прилагането на
разглежданата рамка за ограничаване на риска от
бедствия.
7)
Значително подобряване на достъпа до системи
за ранно предупреждение, както и до информация,
касаеща риска от проявление на бедствия.
12

Доклад „Връзки
между Директивата
за наводненията
(ДН 2007/60/ЕО) и
Рамковата директива
за водите (РДВ 2000/60/
ЕО)“ (Links between
the Floods Directive (FD
2007/60/EC) and Water
Framework Directive
(WFD 2000/60/EC))

Докладът идентифицира потенциалните полезни
взаимодействия (синергии), които биха могли да
произтекат от възприемането на интегриран подход
към прилагането на Директивата за наводненията и
Рамковата директива за водите. Докладът разглежда
широк спектър от основни изисквания на двете
директиви, както и възможните връзки между тях.
Представени са и основните причини за потенциалната
ползотворност от възприемането на координиран и
интегриран подход към прилагането на директивите,
като те са подкрепени с примери за реализирани на
този етап добри практики в някои страни-членки
на ЕС. Докладът обръща специално внимание и на
потенциалните конфликти, които могат да произтекат
от интегрираното прилагане на директивите в
отсъствието на ефективна координация.
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Разгледани са и времевите срокове за прилагане на
директивите, както и изискванията и възможностите,
които се отнасят към всеки един стадий от тяхното
изпълнение. Направена е оценка и на наличните в
рамките на страните-членки на ЕС компетенции,
които биха спомогнали за целевото максимизиране
на полезните взаимодействия, произтичащи от
паралелното изпълнение на двете директиви.
Съобщение на
Съобщението на Комисията прави оценка на
Комисията до
постигнатия досега напредък в страните-членки на ЕС
Европейския
по отношение на прилагането на Рамковата директива
парламент и
за водите и Директивата за наводненията, които
Съвета “Рамковата
изискват, като първа стъпка, оценка и картографиране
директива за водите
на рисковете и заплахите от наводнения. Оценката
и Директивата
се основава на първите доклади за конкретните
за наводненията:
действия, предприети от държавите-членки за
действия за постигане изпълнение на мерките, обобщени в съответните
на статус „добро
ПУРБ. Съобщението акцентира върху областите за
състояние“ за водите в подобрение и пропуските, направени в рамките на
ЕС и за намаляване на процеса на изготвяне на предварителни оценки на
риска от наводнения” риска от наводнения. Тези препоръки са представени
с оглед на предстоящите към онзи момент втори
ПУРБ и първи ПУРН, които следва да бъдат приети
от държавите-членки през 2016 г. и понастоящем за
България са факт.
Заключение:

На база да изготвения преглед/анализ на чуждестранния опит, могат бъдат формулирани
следните основни заключения и препоръки по отношение на приложимите практики/
подходи, отнасящи се до разработване на стратегия за управлението на риска от
наводнения, приложима на трансгранично ниво:
1. Направеният преглед на международния опит свидетелства за приложимостта
на всеки един от подходите, както и на възможността за формулиране на различни
стратегически цели на различните нива (ниво община, национално ниво, трансгранично
ниво);
2. Препоръчително е на базата на идентифицираните специфични пропуски/
предизвикателства, вследствие на анализа на стратегията Йокохама, в предстоящата
за разработване стратегия да се търси подобрение по отношение на следните аспекти:
•
развитие на организационни, правни и политически рамки за управление;
•
идентификация на риска, оценка, мониторинг и ранно предупреждение;
•
управление на данните и обучение;
•
ограничаване на основните рискови фактори;
•
готовност за ефективна реакция и възстановяване.
3. Като уместна и приложима практика се очертава интегрирането на неструктурните
инициативи в целите, свързани с човешкото здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност.
4. Независимо от трансграничното ниво, на което следва бъде разработена стратегията,
трябва да бъде отчетена спецификата на съответната страна, община, територия.
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2.2 Описание на използваната методология за разработване на
съвместната стратегия
При изготвянето на Съвместната стратегия и методология за опазване
на околната среда и предотвратяване на наводнения е приложена методологията
на стратегическо планиране, която определя и основните технологични етапи при
разработване на документа, а именно:
• Анализ на средата
• Идентифициране на проблеми (общи и специфични)
• Определяне на целите и приоритетите (обши и специфични)
• Разработване на алтернативи (последователност от действия и мерки) за постигане
на зададените цели
• Избор на алтернатива – стратегия за развитие
• Разработване на механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението
Разработването на Стратегическия документ е съобразен с ключови изисквания
към такъв вид документ, като целта е да бъде достъпен за разбиране от страна на
неспециалисти и на широката публика, да не е много сложен и тромав.
Съвместната стратегия и методология за опазване на околната среда и
предотвратяване на наводнения е разработена въз основа на анализ на специфичните
характеристики на териториите на общините Бобов дол и Ранковце и отчита местните
потребности и потенциал, изведени в следствие на идентифицираните проблеми в
областта на околната среда и по конкретно в областта на заплахата и риска от наводнения.
Приложен е подход, при който на база на идентифицираните основни проблеми и
нужди на територията на двете общини, се разработват приоритетите, към които следва
да е насочена Стратегията, така че да даде отговор за решаването им. Целта е всички
планирани интегрирани действия да допринасят за преодоляване на идентифицираните
проблеми, нужди и слаби страни в развитието на двете общини.
Съвместната стратегия е документ, отчитащ взаимодействието между
приоритети, цели и мерки и като такъв е солидна основа за решаване на идентифицираните
проблеми, свързани с риска от наводнения в двете общини. Тя няма претенцията да
дава окончателни отговори на въпросите какво и как да се направи, за да се избегнат
проблемите по отношение околната среда и предотвратяване на риска наводненията, а
по-скоро предлага различни възможности (алтернативи) за решаването им.
Същевременно Съвместната стратегия е синхронизирана с политиките
на национално, регионално и местно ниво, включително е съобразена с основните
Национални приоритети за управлението на риска от наводнения, С националния
каталог от мерки на Република България и с действащия План за управление на риска
от наводнения на Западнобеломорски район, в сила с Решение № 1105 на Министерски
съвет.
Процесът на разработване на Съвместната стратегия е основан на:
• прегледа на различни материали и документи, на вторичен анализ на вече проведени
изследвания и изготвени доклади, планове и програми на европейско и национално
ниво;
• извършения ситуационен анализ с активно участие на представителите на двете
общини;
• анализа на общото, но и отчитане на спецификата за двете общини при
идентифициране на проблемите и възможните решения;
• търсене на баланса между идентифицираните проблеми в областта на околната
среда, и в частност тези, свързани със заплахата и риска от наводненията, както и и
липсата на финансови средства за решаването им.
При изготвянето на стратегията е следвана следната методология, съгласно логическата
последователност, показана на фигура 1:
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Фигура 1 Основни етапи
Следва изрично да се подчертае, че в стратегическото планиране съществуват
множество итеративни действия, свързани с определянето на системата от цели и
приоритети, така че окончателното формулиране на приоритетите може да претърпи
последваща редакция поради различни причини.

2.3 Природни, географски, социално-икономически характеристики
на община Ранковце
2.3.1. Основни данни за община Ранковце2
Територията на община Ранковце се намира в североизточната част на Бивша
югославска република Македония. Та обхваща района на Славишко поле, който
принадлежи на водосборния басейн на р. Крива. Тя граничи с общините Крива Паланка,
Кратово, Старо Нагоричане и на север с Община Търговище (Република Сърбия).

Територията на община Ранковце се намира в североизточната част на Бивша
югославска република Македония. Та обхваща района на Славишко поле, който
принадлежи на водосборния басейн на р. Крива. Тя граничи с общините Крива Паланка,
Кратово, Старо Нагоричане и на север с Община Търговище (Република Сърбия).
Община Ранковце има значителна геостратегическо положение, тъй като на север
граничи със Сърбия и Черна гора и косвено - само на 30 км от Община Крива Паланка
- граничи с Република България. През общината минава важният път, който свързва
южната част на Балканите с Истанбул и Мала Азия.

Източник на поместените данни е Стратегическия план за местно икономическо развитие на община Ранковце, 2009 г.

2

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 27 of 90

В транспортно отношение общината е свързана чрез магистралния път на
югозапад с Куманово (50 км) и Скопие (80 км), на изток с Крива Паланка (20 км), на
североизток през ГКПП Деве баир с Кюстендил (България) (60 км) и на юг с Кратово (25
км). Комуникационната позиция на общината е задоволителна.
Климатът е умерено - континентален поради географското разположение и
влиянието от Егейско море, проникващо през Крива Река. Високите части на планините
Осогово и Герман са повлияни от планинския климат. Средната годишна температура
е 10,2 градуса и е с 1,6 градуса по-ниска от средната годишна температура в Куманово
и с 2,6 градуса от тази в Скопие. През годината най-горещият месец е юли със средна
температура 20.0градуса, а най-студеният месец е януари със средна стойност от 0.3 градуса
. Средното температурно колебание е 20,3 градуса, което е по-малко от Куманово и Скопие
и се обяснява с по-голямата надморска височина. Средната максимална температура е
15.9 градуса. Климатът се характеризира с умерено студена зима, умерено топло лято,
прохладна пролет и сравнително топла есен. В района на Ранковце климатичните условия
са подходящи за овощарство, градинарство и отглеждане на зърнени култури.
В Славишко поле преобладават селскостопанските култури, различните видове
зърнени култури, зеленчуци, плодове и др. От зърнените култури застъпени са пшеница,
царевица, ечемик, ръж, от зеленчуковите-домати, чушки, зеле и др., а от плодовите слива, ябълки, круша и др.
Около коритото на Крива река могат да се забележат площи от ливади, обрасли с
храсти, върби и тополи. В планинската част животът на растенията е богат и разнообразен.
Големите височинни разлики предпоставят формирането на три растителни пояса:
• нископланински тревен пояс
• дъбови гори
• букови гори
Община Ранковце се състои от 18 населени места, с площ от 242,55 км² и попада в
групата на средно големи общини. Общинският център се намира в с. Ранковце. Състои
се от 6 нископланински населени места: Баратлия, Гулинци, Криви Камък, Мултинце,
П’клише и Станча.
• едно погранично населено място: Герман
• едно неразвито: Ветунаца
• десет селски населени места: Ранковце, Вржогрнце, Гиновце, Љубинце, Одрено,
Опила, Отошница, Петралица, Псача и Радибуш.
a.

Население

Данните за населението на община Ранковце, публикувани в Стратегическия план
за местно икономическо развитие на общината през 2009 г., са актуални към 2002 г. и
включват 4 144 жители, като тенденцията е за намаляване на този брой, поради емиграция,
причинена от икономически фактори. Средната гъстота на населението е 18.3 жители на
km2.
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Според данните в таблицата броят на населението в трудоспособна възраст
преобладава.
=>
Полова структура на населението

мъже

жени

2 177

1 967

Образователна структура
Според Стратегическия план за местно икономическо развитие на общината,
2009 г., основно образование имат 1 050 души, средно - 808, а с по-високо - 77,
останалите са с незавършено или незапочнато училищно образования. С принос към
образованието на местното население са селата Петралица, Ранковце, Опила, Гинков,
Псача и др.
=>
Икономическа структура на населението
Най-голямата част от активното население, което е 33,08% от цялото население,
е активно в първичния сектор, доминиран от селското стопанство. Във вторичния
сектор доминира строителната дейност.
=>

Икономически
неактивни

Икономически активни
Общо

Заети

Незаети

1 127

498

629

2 185

Лицата, които са заети, са разпределени според длъжността си в следната таблица:
Общо

Служители

Работодатели

Самостоятелно
заети

498

438

11

46

Неплатени
семейни
работници
3

От икономически заетите лица най-много са принадлежащите към минни и
строителни професии - 112. Обслужващите дейности включват 74 души, а въоръжените
сили – 28 души.
Икономически неактивните лица са представени м следната таблица:

b.

Общо

Домакини

Ученици,
Студенти

Пенсионери

Трайно
неспособни

Други

2185

774

218

638

47

58

Образование

В с. Ранковце е едно от основно училище “Х.Т. Карпош”, което заедно със
сателитните училища е посещавано от 498 ученици. В образователния сектор са заети 52
души, преподавателски и технически персонал.

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

c.

Съвместна стратегия
Стр. 29 of 90

Здравеопазване

Здравните грижи се организират в няколко амбулаторни клиники: в с. Ранковце
функционират два кабинета за обща медицина, един стоматологичен кабинет и една
аптека, а в с. Герман –един кабинет за обща медицина. В сектора са заети общо 9 човека.
В с. Ранковце има ветеринарна станция с 4 служители. Съществува полицейски участък
с 9 служители.
d.

Инфраструктура

До 1970 г. се строят стари селски къщи с веранди, зимен подслон и дневна. Днес
преобладава модерно строителство и за повечето села в община Ранковце са приети
градоустройствени планове. През 2007 г. е създаден градоустройствен план за търговски
комплекс, наречен Криво крушче.
e.

Стопански характеристики

Основен поминък на местното население е селското стопанство. Животновъдството
(основно овце, свине и домашни птици) е развито в планинските села: Герман, Криви
камен, Станча и др, а земеделието се развива в селата, разположени Славишко поле Петралица, Гиновце, Љубинце, Опила и др. Дребната търговия и занаяти също се
срещат в някои населени места в общината, но икономическото развитие трудно би
могло да се асоциира с индустриализация на икономиката и крупна стопанска дейност.
Усилията са съсредоточени върху стимулиране на икономическия подем в съответствие
с професионалните нужди на населението. Основен акцент е поставен върху търговията,
особено със селскостопанските продукти.
Разпределението на обработваемата земя е представено в следната таблица:
Земеделски
райони

Обработваеми
земи и градини

Овощни
градини

Лозя

Ливади

Пасища

9930 ha

7219 ha

104 ha

11 ha

601 ha

1995 ha

=>

Производството на зърнени култури

Вид зърнена
култура

Пшеница

Ечемик

Царевица

Ръж

Овес

Посяти

394 ha

422 ha

280 ha

77 ha

48 ha

Реколта

604 t

510 t

595 t

92 t

41 t

Реколта kg/
ha

1534 kg/ha

1209 kg/ha

2125 kg/ha

1197 kg/ha

845 kg/ha

=>

Производство на градинарски култури

Вид
култура

Картофи

Кромид
лук

Лук

Фасул

Зеле

Домати

Пипер

Посяти

225 ha

14 ha

12 ha

69 ha

18 ha

20 ha

44 ha

Добив

1713 t

62 t

45 t

161 t

280 t

184 t

480 t

Добив kg/
ha

1534 kg/
ha

4443 kg/ 3733 kg/ 1251 kg/
ha
ha
ha

15878 kg/ 3195 kg/
ha
ha

10918
kg/ha
29
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Производство на плодове

=>

Вид
плодове
Брой
дървета
Добив
Добив kg/
дърво

Сливи

Череши

Вишни Ябълки Круши

Праскови

Кайсии

63964

1125

310

101 630

7020

800

350

887 t

12 t

3t

234 t

180 t

7t

2,5 t

15 kg/с

13 kg/с

11 kg/с

3 kg/с

10 kg/с

11 kg/с

11 kg/с

Производство на плодове

=>

Площ

9 ha

Производство на грозде

45 t

Производство на вино

2t

Представители на организираното селско стопанство са бившата ЗК “Малина”,
която е превърната в ,,Агро Малина“ с 13 служители. Съществува и ферма за отглеждане
на домашни птици „Жива јајце-3“ с големи мощности за производство на птиче месо и
бройлери.
От особено значение за икономическото развитие и диференциация на района
е мината за неметали „Бентомак Нова“, която през последните години е генерирала
огромни приходи. Не по-малък е приносът на фабрика за облекло „Карпош“. Данни за
малките и средни предприятия, вкл. в областта на търговията и ресторантьорството в
община Ранковце, са поместени в следните таблици:
№

Предприятие

Брой служители

1

Руд. “Бентомак Нова”

85

2

Птицеферма

16

3

Фабрика за облекло “Монт“

60

4

“Агро Малина” (животновъдство)

13

5

ПП Бонум

4

6

Компост за гъби ,,Осогово”

6

7

Млин “Славишки мелници”

7

8

Т.П. Славишко поле

5

9

Мотел Кратер с газова помпа

17

10

,,Бачило Герман” (животновъдство)

20

11

Търговия на дребно

40

12

Ресторантьорство (рибарници)

20

13

ЈКП,, Чист ден,,

4

14

,,Мива Градба,,ЕООД (строителство )

35

15

Други в сферата на услугите

7

Общо

Над 339
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Транспортна инфраструктура и туризъм

Почти всички места в общината са свързани с местни пътища, които не са в
най-добро състояние. През общината преминава и важният магистрален път КумановоРанковце-Деве Баир.
През община Ранковце преминава и железопътна линия Бељаковце-Крива
Паланка-Деве Баир. Транспортните компании, които превозват хора и стоки в района, са
Т.П. “Славишко поле” с 5 служители и “Пролетер” - Крива Паланка. Въведен е и местен
автобусен трафик, който допринася за подобряване на трафика между селата и градовете.
В село Ранковце е изградена канализационна мрежа без пречиствателна станция,
а в селата Петралица и Гиновци - с пречиствателна станция. Предстои изграждането на
канализации в с. Опила и Љубинце.
Водопреносната мрежа е изградена в повечето села в общината – Одрено,
Псача, Петралица, Гиновце, Ранковце и Ветуница – а в с. Опила и Љубинце е в процес
на изграждане. За останалите населени места е изготвена техническа документация.
Електрификационно всички села в общината са подсигурени.
Туризмът в общината не е достатъчно разработен. Привлекателно за местни
и международни туристи през лятото се оказва изкуственото езеро в село Отошница,
малките изкуствени водоеми, малката зоологическа градина и рибарника в Спортно
рекреативен център “Парк” в с. Гиновце и Гого монд в с. Ранковце. Мястото за излети
край манастира “Св. Никола” в с. Псача има потенциал за развитие на рекреационен
и духовен туризъм. През последните няколко години се развива планински туризъм в
селата П’клиште и Герман, където са изградени голям брой къщи за гости.
Общината има потенциални възможности за развитие на селски и алтернативен
туризъм.
g.

Местна власт

Общината е единица за местното самоуправление, в която гражданите упражняват
правото си в местното самоуправление пряко и чрез представители в общинските органи.
В рамките на общината, съгласно Закона за местното самоуправление,
функционират два органа: кметът на общината и общинският съвет.
Съгласно Закона за местното самоуправление общината осъществява дейности от
обществен интерес и от местно значение:
•
Урбанистично (градско и селско) планиране, издаване на разрешение за строеж на
обекти от местно значение;
•
Опазване на околната среда и природата;
•
Местно икономическо развитие;
•
Обществени дейности;
•
Култура;
•
Спорт и отдих;
•
Социални дейности и закрила на децата;
•
Образование;
•
Здравеопазване;
•
Защита и спасяване на гражданите и материалните стоки;
•
Пожарна защита;
•
Надзор върху изпълнението на дейностите под нейна юрисдикция и
•
Други въпроси, определени със закон.
Кметът представлява общината и се избира на всеки 4 години чрез преки и свободни
избори с тайно гласуване.
31
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Кметът:
• представлява общината;
• контролира законосъобразността на регламентите на Съвета;
• Обявява регламентите на Съвета в Служебен вестник на общината;
• Осигурява изпълнението на делегираните на Съвета работи;
• Инициира и предлага приемането на регламенти в рамките на компетентността на
Съвета;
• Предлага годишен бюджет на общината;
• Изпълнява бюджета на общината;
• Избира директори на обществени услуги, основани от общината въз основа на открит
конкурс;
• Редовно информира Съвета за изпълнението на неговите компетенции в съответствие
със статута;
• Взема решения по административни въпроси за права, задължения и интереси на
юридически и физически лица, в съответствие със закона;
• Приема правилник за систематизиране на длъжностите в общинската администрация;
• Управлява общинската администрация;
• Взема решения относно наемането, правата, задълженията и отговорностите на
служителите в общинската администрация, освен ако не е предвидено друго в закона;
• Осигурява правилното и законосъобразно ползване, поддържане и защита на
собствеността на общината в съответствие със закона и устава и осъществява други
дейности, определени със закон и с устава.
Общинският съвет е представителен орган на гражданите. Членовете на
Съвета се избират на всеки четири години чрез директни и свободни избори с тайно
гласуване. Съветът избира председателя измежду съветниците. Председателят на Съвета
свиква и ръководи заседанията на Съвета, грижи се за организацията и дейността на
Съвета, подписва решенията и актовете на Съвета и ги представя на кмета за обявяване и
публикуване.
Съветът:
• Приема устава на общината и други нормативни актове;
• Приема бюджета на общината и годишна сметка на общината;
• Определя размера на собствените източници на финансиране на общината в рамките,
определени от закона;
• Създава обществени услуги в рамките на компетентността на общината и наблюдава
тяхната работа;
• Приема работни програми и финансови планове за финансиране на обществени
услуги, създадени от общината;
• Приема доклади за изпълнението на бюджета на общината;
• Взема решение за предоставяне на лиценз за извършване на дейност от обществен
интерес с местно значение, съгласно закона;
• Приема доклади за работата и годишни отчети на обществените услуги, създадени от
общината;
• Решава как да се разпорежда собствеността на общината;
• Взема решение за начина на извършване на финансов контрол на общинския бюджет,
в съответствие със закона;
• Избира лицето, което ръководи регионалното звено на Министерството на вътрешните
работи в общината, в съответствие със закона;
• Извършва други дейности, определени със закон.
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Общата стратегическа цел на общината, формулирана в Стратегическия план
за местно икономическо развитие на община Ранковце, 2009 г., е да се превърне в:
„Икономически мощна, финансово стабилна, инфраструктурно регламентирана,
екологично чиста, икономически развита, привлекателна за почивка и отдих със стандартни
и развойни съоръжения, в които ще бъде привилегия и чест да живееш.“ Дейностите по
настоящия проект могат да се отнесат към стратегическа област 3 – Инфраструктура – и
конкретна цел: „Осигуряване на здравословна и чиста околна среда“.
2.3.2. Основни данни за община Бобов дол3
Територията на община Бобов дол е ситуирана в област Кюстендил и Югозападния
район за планиране и е разположена в източния дял на Конявската планина с равнината
Разметаница на юг. Общината граничи с общините Дупница, Бобошево, Невестино,
Кюстендил и Радомир. Територията й е 206.2 кв.км., като площта й е 0.2 % от територията
на страната и 11 % от територията на област Кюстендил.
В териториалният обхват на общината са включени 18 населени места - 1 град и 17
села. Населените места и броя население на територията на община Бобов дол са както
следва: гр. Бобов дол (население към 2015 г. – 5270 души), с. Мламолово (638 души), с.
Големо село (422 души), с. Мало село (287 души), с. Долистово (240 души), с. Коркина
(223 души), с. Бабино (202 души), с. Голям Върбовник (144 души), с. Мала Фуча (112
души);. Горна Козница (110 души), с. Шатрово (100 души), с. Голема Фуча (95 души),
с. Бабинска река (82 души), с. Мали Върбовник (81 души), с. Новоселяне (62 души), с.
Паничарево (48 души), с. Блато (22 души), с. Локвата (4 души).

През територията на общината преминават важни шосейни пътища. До град
Бобов дол има отклонение на железопътната линия София-Кулата. Важно предимство
на географското положение на общината е относителната близост до столичния град и
областния център. Общината е и в близост до границите на Бивша югославска република
Македония (приблизително 65 км. до най-близкия контролно-пропусквателен пункт)
и Република Сърбия (приблизително 70 км до най-близкия контролно-пропусквателен
пункт).

Източник на поместените данни е Социално-икономически анализ на настоящото състояние на територията на МИГ Бобов дол
- Дупница, 2017 г. и Общински план за развитие на община Бобов дол 2014 - 2020

3
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Природо-географска характеристика

Територията на община Бобов дол се характеризира с разнообразен планинскокотловиден релеф. Отличава се с мозайка от котловини, долинни разширения и ниски
и средновисоки планини и възвишения. Община Бобов дол обхваща голяма част от
западната Дупнишка котловина – Разметанишко поле, оградните ниски и средно високи
планински възвишения. Това са крайните източни разклонения на Конявска планина.
Релефът е най- изразителен в северните части на общината, където се намират върхът
Колош и Гологлавските ридове. Билото на Конявска планина има формата на дъга и
разделя Радомирско от Кюстендилско и Бобовдолско поле. Те се характеризират с
вътрешно-котловинни възвишения, издигащи се по направление северозапад-югоизток
на запад от водосбора на Лява река.
На територията на община Бобов дол се намира Бобовдолският басейн, който е
един от петте въглищни басейна с кафяви въглища в страната. В него са концентрирани
около 60 % от промишлените запаси на страната. Басейнът заема площ от 50-60 км2 и е найголемият в страната. Значението му за развитието на въгледобива и топлоенергетиката е
голямо. Въглищните пластове залягат в максималната дълбочина, около 800 м. в дълбоката
Бабинска синклинала, което налага закрит добив и оскъпява тяхната себестойност.
По–голямата територия на Бобовдолско поле е обхванато от тежко песъкливоглинести почви. Характерно за тези почви е, че са много уплътнени, през влажния
период се заблатяват, а при сух период се напукват.
		
В южната част на територията са развити азонални почвени типове. Те
са представени от алувиални и алувиално-ливадни, предимно неутрални, песъкливи и
песъкливо-глинести почви, карбонатни и наситени. Част от тези почви са засегнати от
ерозионни процеси.
Според подялбата на климатични области на страната, територията на община Бобов
дол попада в преходната област. Климатична особеност се явява въздействието на
Средиземноморието по поречието на река Струма. В районите, които надморската
височина е по-голяма, се характеризират с планински климат, например най-високите
части на Конявска планина. За тази територия е характерна по-студена и по-продължителна
зима с преобладаващи валежи от сняг, по-силни ветрове и по-кратко и прохладно лято.
Максимумът на валежите е вторичен през октомври-ноември, което е следствие от
активността на средиземноморските циклони през студеното полугодие. Влияние оказва
и активността на атлантическите циклони през топлото полугодие, което обуславя ясно
изразен главен максимум на валежите през май-юни. Особеностите на атмосферната
циркулация оказват влияние върху сезонното разпределение на валежните количества
– от годишната валежна сума през зимата падат около 20 %, през есента – 24 %, а през
останалите сезони 56 %. Средното годишно валежно количество е 676 л/м2.
Средномесечната температура на най-студения месец (януари) е около 0º С.
Понякога температурите през зимата се повишават, което се дължи на средиземноморския
въздух, който нахлува от юг по долината на река Струма. Най-топлият месец (юли) е
около 20-21ºС. Лятото е топло и сухо, със средни максимални температури 35 - 36° C
към края на юли и началото на август. Средногодишната температурна амплитуда е 2021ºС. С увеличаване на надморската височина както годишната, така и средномесечната
температурна амплитуда закономерно намаляват.
Община Бобов дол се отнася към хидроложка област с умерено климатично
влияние върху оттока, със значително снежно подхранване на реките. На тази територия
няма изградени хидрометрични станции и това е причина да не може да се категоризира
точния режим на оттока. Предвид физикогеографската характеристика може да се даде
заключение, че отточният режим на реките е с пролетен максимум през май и есенен
минимум.
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Територията на община Бобов дол се отнася към Егейската отточна област. Главна
отводнителна артерия за района е река Струма, чийто водосборен басейн на българска
територия е с площ от 10 797 кв. км. В нея се вливат всички реки на тази територия.
На територията на общината преобладава котловинно-планинският релеф. Той
спомага за образуването на много специфична растителна покривка. Основният тип
растителност е широколистна, но на територията се срещат и смесени гори.
Община Бобов дол се отнася към Рило-Родопски зоографски район, в който
евросибирските и европейските видове преобладават над средиземноморските. Типични
примери са елен, сърна, горска мишка, горски гълъб, гургулица, забулена сова и редица
други видове. Поради засиленото антропогенно влияние върху околната среда, ареалът
на фаунистичните видове е силно стеснен.
b.

Икономически показатели

Структуроопределящи за общината и региона са дейностите по добив на
енергоносители и производство на електроенергия, както следва:
•
„Мини Бобов дол” ЕАД – държавно дружество 100% собственост на Министерство
на икономиката и енергетиката, което от януари 2017 г. е обявено в несъстоятелност;
•
ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД – частно дружество, което развива активна дейност за
производство на електрическа енергия и топлинна енергия, пренос и разпределение на
топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и
топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството
и топлопроизводството и други.
Редица предприятия на територията на община Бобов дол осъществяват дейности в
сферата на преработващата промишленост, транспорт, строителство, селското стопанство,
поддръжка, ремонт и други спомагателни дейности, които осигуряват преобладаващ дял
от заетостта, приходите на населението и икономическата активност. Предвид ситуацията
с добива на енергоносители, секторите ще са приоритетни за развитие на територията на
общината.
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При сравнителния анализ на наличните данни може да се направи изводът, че
приходите от селско стопанство, строителство и търговия бележат устойчив ръст през
разгледания период. Сравнително стабилно е положението в секторите на транспорта,
хотелиерството и ресторантьорството и здравеопазването. Единствената негативна
тенденция, която обаче е не е толкова ясно изразена, е при преработващата промишленост.
Въпреки конфиденциалния характер на данните за икономически сектори „Производство
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и
„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”,
представените данни ясно илюстрират ключовото значение на тези сектори за местната
икономика.
Брой отчетени нефинансови предприятия за периода 2013 - 2015 година
(брой)
Групи предприятия
според заетите в тях
лица
Общо
0-9
Община Бобов
10-49
дол
50-249
250+

2014

2014

2015

197

189

191

181
2
2
4

175
2
2
4

174
10
3
4

В общината преобладават микропредприятията с до 9 души персонал. Стабилен
е броят на големите предприятия (с персонал над 250 души) с, които генерират основния
дял от приходите от продажби, отчетени в местната икономика и се отнасят към сектора
на добивната промишленост.
Стойността на общите разходи за придобиване на дълготрайни материали активи
(ДМА) в община Бобов дол за периода 2013 – 2015 г. са изобразени на следната таблица:
Икономически дейности (A10)
Община Бобов дол
Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия ( с изкл. на строителството)
В това число: преработваща
промишленост
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети; транспорт, складиране и
пощи; хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания; административни и
спомагателни дейности
Образование; хуманно здравеопазване и
социална работа
Други услуги

Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи
2013
2014
2015
12 985
767
11 713

23 916
390
1

29 422
1 057
1

255

1

1

1

71

26

1

679

672

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1
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Отчита се значително увеличение в разходите за придобиване на ДМА през
последните години, което е показателно за нивото на инвестиции и за това доколко
местните предприятия виждат перспективи за развитие на своя бизнес. С други думи,
наблюдава се перспектива за развитие на бизнес и подобряване на икономическото
състояние на общината.
За характеризирането на земеделието –основен икономически сектор на
територията на общината – са използвани данните, представени в следната таблица:
Баланс на земята на територията на
община Бобов дол

Общ баланс
обща площ
За нуждите на селското стопанство
За нуждите на горското стопанство
Населени места
Водни течения и водни площи
Добив на полезни изкопаеми
За нуждите на транспорта

Имоти бр.

Площ в дка

Площ %

49516
44947
3911
297
190
42
129

206148.138
133980.429
57525.189
9756.952
1186.905
2275.262
1423.401

100.00%
64.99%
27.90%
4.73%
0.58%
1.10%
0.69%

Общата площ според баланса на вида територия е 206 148.138 дка, от които за
селско стопанство се използват – 133 980.429 дка или около 65% от територията на
общината, а за горско стопанство – 57 525.189 дка площ, което е 27.90 %. От данните е
видно, че по-голяма част от площта е отредена за нуждите на селското стопанство.
В баланса по видовете собственост, най-голям е делът на частната собственост –
41.73 % от общата площ, следвана от държавната собственост 27.38%.
Вид собственост
Имоти бр.
Площ в дка Площ %
Баланс по собственост на територията на община Бобов дол

държавна частна
Частна
на религиозни организации
общинска частна
Смесена
на юридически лица
стопанисван от общината
държавна публична

общинска публична
изключителна държ.собств.
ВСИЧКО

1423

56437.976

27.377%

38965
9
6323
144
269
338
89
1955
1
49516

86025.532
237.187
40416.285
6852.593
2443.082
4536.679
1021.945
8160.902
15.957
206148.138

41.730%
0.115%
19.605%
3.324%
1.185%
2.201%
0.496%
3.959%
0.008%
100%

Среден процент на отглежданите различни видове култури за периода 2012 г. - 2016 г.
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На територията на община Бобов дол се отглеждат главно зърнени култури, на
първо място е пшеницата, следвана от слънчоглед, царевица, ечемик и др. Успоредно със
зърнените култури се отглеждат и зеленчукови култури, на следващо място се нареждат
техническите култури и трайните насаждения. Най-голям дял от производството на
зеленчуци заема отглеждането на картофи, пипер и домати, но намаляват засетите площи.
Отглежданите трайните насаждения са череши, винени лозя, сливи, ябълки, праскови и
др.
Очерталата се структура на земеделските земи е насочена към развитието на
зърнопроизводството. Последните години се забелязва и бавно увеличаване на трайните
насаждения на територията, което е следствие от подходящите условия за отглеждането
на костилкови видове (череши, сливи и др.).
c.

Население

Текущата демографска ситуация в общината се характеризира с продължаващо
намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се
високо равнище на общата смъртност.
Население на община Бобов дол 2010-2015 г.

Бобов дол

Общо
Мъже
Жени

с. Бабино

с. Бабинска река
с. Блато
гр. Бобов дол
с. Голема Фуча
с. Големо село
с. Голям Върбовник
с. Горна Козница
с. Долистово
с. Коркина
с. Локвата

О
Б
Щ
О

2010
9531
4815
4716
280
105
27
5891
132
477
178
216
353
190
9

2011
8930
4712
4218
231
95
28
5703
114
469
167
139
274
164
8

2012
8763
4634
4129
224
89
26
5653
109
455
159
131
269
158
8

2013
8490
4484
4006
212
88
25
5509
101
435
151
126
259
158
8

2014
8280
4364
3916
208
85
21
5382
96
423
144
115
253
156
6

(брой)
2015
8142
4280
3862
202
82
22
5270
95
422
144
110
240
223
4
39
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с. Мала Фуча
с. Мали Върбовник
с. Мало село
с. Мламолово
с. Новоселяне
с. Паничарево
с. Шатрово

155
112
322
811
81
78
114

О
Б
Щ
О

139
109
317
725
70
67
111

132
103
309
701
68
64
105

Съвместна стратегия
Стр. 40 of 90

127
94
299
675
63
61
99

123
83
296
666
63
57
103

112
81
287
638
62
48
100

От представените данни става ясно, че в община Бобов дол с най-висок относителен
дял са хората със средно образование – 46,29% от населението в общината, следвани от
хората с основно образование – 34,03%. Тези две групи са водещи както в град Бобов
дол, така и в селата. като цяло е налице задоволително образователно ниво за общината.
Образователното ниво на жителите в селата е по-ниско от това на населението в града,
като по-ниското образователно ниво на населението в селата показва и по-ниската
адаптивност на селското население към изискванията на пазара на труда.
Образователната структура на населението е представена в следната таблица:
Никога не
Незавършено
посещавали
начално
училище

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Дете

Бобов дол

8658

540

4008

2946

743

340

69

12

В градовете

5407

388

2643

1661

376

274

55

60

В селата

3251

152

1365

1285

367

66

14

..

С работн.
Професия

Всичко

Без
квалификация

Специалисти

С работн.
Професия

Всичко
9.95%

8
5
21
Равнище на безработица
8.06%
7.33%

43

10

26
19

Специалисти
10

60
18

89
10
19
0
12
16
18
6
5
9
6
17
0
0
0

23

97
26

145
19
0
2
10
13
13
18
21
20
22
26
0
0
0

Без
квалификация

55
8
0
0
2
4
4
5
5
12
11
12
0
0
0

52

167
45

263
40
26
2
18
30
24
32
23
43
42
49
0
0
0

Всичко

357
89
106
162 289
34
7
10
17
37
22
0
22
0
19
5
0
3
2
2
34
4
17
13
24
40
5
18
17
33
28
9
13
6
35
40
7
8
25
29
43
11
10
22
31
55
17
12
26
41
44
17
8
19
39
68
19
17
32
55
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Според продължителност на безработицата
260
63
87
110 183
59
16
12
33
63

14

40
7

61
9
0
1
0
1
4
8
6
14
14
13
0
0
0

С работн.
Професия

38

2014

2015

13

60
10

83
9
26
0
11
16
11
10
5
8
7
15
0
0
0

Специалисти

Регистрирани безработни лица до 12 месеца
Регистрирани безработни лица от 1 до 2
години
Регистрирани безработни лица над 2 години

2013

24

67
28

119
22
0
1
7
13
9
14
12
21
21
21
0
0
0

Без
квалификация

Регистрирани безработни
-с нам.работоспособност
-с висше образование
а) до 19г. вкл.
б) от 20 до 24г. вкл.
в) от 25 до 29г. вкл.
г) от 30 до 34г. вкл.
д) от 35 до 39г. вкл.
е) от 40 до 44г. вкл.
ж) от 45 до 49г. вкл.
з) от 50 до 54г. вкл.
и) над 55г.
2. Регистрирани заети
3.Регистрирани учащи се
Регистрирани пенсионери

Показатели

Структура на регистрираните
безработни лица в Община Бобов дол
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Както е видимо от представените данни, равнището на безработица бележи
понижение в последните три отчетни години, като чувствително се е намалил броят на
краткотрайно безработните. Все пак броят на продължително безработните е нараснал.
Населението в трудоспособна възраст с неизменно най-висок процент безработица са
лицата над 55 год., следвани от тези между 45-49 год. Наблюдава се лек спад в броя
на младите безработни. В заключение, проблемите свързани с неразвитата общинска
икономика се запазват през наблюдавания период, като засягат всички групи от
населението.
d.
Здравеопазване
На територията на община Бобов дол са регистрирани няколко лекарски и
стоматологични здравни практики. Броят и видът на лечебните заведения в община Бобов
дол са както следва:
Показател

2011
2012
2013
Лечебни и здравни заведения
Болнични заведения (общо)
0
0
0
Лечебни заведения за
1
1
1
извънболнична помощ (общо)
Легла
0
0
0
медицински центрове
1
1
1
Легла
0
0
0
самостоятелни медикодиагностични и медико0
0
0
технически лаборатории
дентални центрове
0
0
0
Други лечебни и здравни
1
1
1
заведения
Легла
20
20
20
Медицински кадри към 31.12.
Лекари (общо )
9
7
7
1
5
5
4
в т.ч. Oбщопрактикуващи
Лекари по дентална медицина
2
2
4
Медицински специалисти по
2
13
12
здравни грижи

2014

(Брой)
2015

0

0

1

1

0
1
0

0
1
0

0

0

0

0

1

1

20

20

8
4

8
4

4

4

11

10

Детски ясли и деца в детските
ясли
Детски ясли 0 общо
Места

e.

1

1

1

1

1

22

20

20

20

20

Образование
Политиката по образование в общината не се регламентира пряко в някой от
стратегическите планови документи на общинско ниво. Общината провежда политиката
си в изпълнение на законовата и подзаконова нормативна уредба, както и на плановете и
програмите на Регионалния инспекторат по образованието за областта.
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Показател
Детски градини
Детски учители
Деца
Целодневни детски градини
Детски учители
Деца
Полудневни детски градини
Детски учители
Деца
Общообразователни
училища
Учащи
Специални училища
Училища по изкуствата и
спортни училища
Професионални гимназии
Учащи (ІІІ степен
професионална квалификация)
Учащи (ІІ степен
професионална квалификация)
Университети и
специализирани висши
училища
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(Брой)
2015/
2016
2
14
158
2
14
158
0
0
0

2011/
2012
2
16
203
2
16
203
0
0
0

2012/
2013
2
18
220
2
18
220
0
0
0

2013/
2014
2
18
208
2
18
208
0
0
0

2014/
2015
2
18
188
2
18
188
0
0
0

2

2

2

2

2

487
0

495
0

632
0

598
0

544
0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

77

99

47

49

77

26

18

0

12

20

0

0

0

0

0

f.

Транспортна инфраструктура
Община Бобов дол се намира в Югозападната част на България /Кюстендилска
област/. Източно от териториалния обхват на общината преминава IV Паневропейски
транспортен коридор /Нюрнберг/Дрезден – Прага – Братислава/Виена – Будапеща – Арад
– София – Солун/, осигуряващ добрата транспортна достъпност на населените места до
общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се осъществява предимно с
автомобилен транспорт като общината се характеризира с ниска гъстота на пътна мрежа.
Републиканската пътна мрежа на територията на община Бобов дол преминават
следните републикански пътища - Път II-62 “Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков”
от км 20+100 до км 31+800, Път III-602 (Кюстендил – Радомир) – Коняво – Горна
Козница – Мала Фуча –Бобов дол“ от км 12+500 до км 28+570, Път III-623 “(Кюстендил
– Дупница)” – Мламолово – Бобов дол – Жедна“ от км 0+700 до км 17+490 и Път III-6232
“Мламолово – Дяково (Даскалово – Дупница)” от км 0+000 до км 2+700. Трасето на АМ
„Струма“ Лот 2 преминава през територията на общината в участъците от км 324+653 до
км 324+917 и от км 327+075 до км 327+395 в землището на с. Големо село.
Общинската пътна мрежа се състои от 60,6 км., част от тях рехабилитирани с
европейски средства, но все още има участъци в незадоволително състояние на пътната
настилка и прилежащата техническа инфраструктура. Тези фактори водят до подобряване
на транспортни връзки на селата с общинския/областния център.
43
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Железопътната линия, свързваща общината с вътрешността на страната, обвързва
линеарно разположените населени места Бобов дол, Мламолово, Мало село и Големо
село в рамките на общината и прави връзка с международната линия София – Перник
– Радомир – Дупница – Благоевград – Солун.
Въглищата в ТЕЦ „Бобов дол“ се доставят със саморазтоварващи се железопътни
вагони на покрито пространство в 35 подземни бункери с обща вместимост 2 400 м3.
g.

Водни ресурси

Територията на общината е сравнително бедна на водни ресурси основно поради
геолого-географските фактори. Хидрогеографската обстановка се определя от 6 броя
малки микроязовира, реките Новоселска, Бабинска, Долистовска и техни притоци, както
и река Разметаница, десен приток на река Джерман, като водният им режим се определя
от дъждовните води и снеготопенето.
На територията на община Бобов дол са разположени и 6 бр. микроязовири: Мали
Върбовник-1, Мали Върбовник -2, Голем Върбовник, Долистово, Паничарево и Големо
село.
Контролът върху състоянието на повърхностните и подземни води е организиран
в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда /НСМОС/.
Мониторингът на водите е регламентиран в Наредба № 1 /11.04.2011 г., която урежда
реда и начина за създаване на мрежите и планиране за мониторинга. Мониторингът на
повърхностните и подземните води осигурява информация за протичащите във водните
тела процеси, промени и явления, необходима за оптималното управление на водните
басейни. Предмет на мониторинг на водите са валежите, повърхностните води (реки,
езера и язовири) и подземните води. Негативното въздействие върху качеството на водите
е резултат от антропогенното въздействие, което се изразява в изменение на режима на
водния им отток, заустване на отпадъчни води от точкови и дифузни източници и
др. Допълнително негативно влияние върху екологичното състояние на водите оказват
някои косвени фактори като: замърсяването на атмосферата и свързаните с това валежи
и седименти във водосборните области, глобалното изменение на климата и в частност
повишаване на температурата, както и влиянието й върху протичащите в тях химични,
биохимични и сорбционни процеси и др.
Изследваните водни тела на територията на общината се характеризират с умерено
до лошо състояние. Като най-значителна причина за текущото умерено и лошо състояние
по физикохимични параметри (превишения по показатели: БПК5, електропроводимост,
нитритен азот, нитратен азот, общ фосфор и др.), се явяват източниците на дифузно
замърсяване /населени места без изградена канализация, замърсяване с отпадъци и др.
Едни от най-важните мероприятия за опазване на водите от замърсяване
и подобряване на тяхното качествено състояние, наред с контрола и поддръжката
на локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, е реализацията на
инвестиционните проекти за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни
станции. В гр. Бобов дол е изградена 10 км. канализационна мрежа, а в останалите
населените места от общината няма изградени канализационни системи за отпадни
битови води, поради което няма изградени и селищни пречиствателни станции за
отпадъчни води.
h.

Културна инфраструктура и туризъм

На територията на община Бобов дол не е регистрирана туристическа дейност.,
въпреки че се намира в близост до туристически центрове с развит балнеотуризъм в
общините Кюстендил и Сапарева баня. Основните видове туризъм, характерни за района
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и с изявен потенциал за бъдещо развитие, са следните: културно-исторически, селски,
ловен, религиозен и екотуризъм.
Културната дейност на територията на община Бобов дол е разнообразна и се
развива в различни направления. Общината е съхранила много добри културни традиции,
които са важен фактор за подобряване качеството на живот на територията на населените
места.
Основните културни центрове в общината са читалищата. Техният брой през
годините намалява, като към момента са 9 – две в гр. Бобов дол и по едно в по-големите
села.
В читалищата развиват дейността си редица музикални и танцови състави, клубове
по интереси, провеждат се конкурси, художествена самодейност - ансамбли за народни
танци, школи по народно пеене, модерен балет, рисуване, групи за автентичен фолклор,
разнообразни кръжоци – готварство, гобленарство, ръкоделие, школа по пиано и солфеж
и др. Честват се национални и местни празници, обреди и обичаи. Във всяко читалище
има и библиотека.
В общината липсва обособен музей, но е налична музейна сбирка и експонати,
представящи историята, предмети и сечива от минната промишленост на територията
на общината, които към момента не са изложени. В с. Мламолово има организирана
етнографска сбирка с предмети с историческа и етнографска стойност – съдове, носии,
украшения, тъкачен стан и др.
i.

Местна власт

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от
местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и
такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.
Според Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общинският съвет:
• приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема
отчета за изпълнението му;
• определя размера на местните такси;
• приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и
кметства;
• приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени
заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за
заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции
при условия и по ред, определени със закон;
• приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда
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•
•

на Закона за устройство на територията;
- приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които
отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
• - упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него
актове и др.
Кметът на общината:
• ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
• насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
• назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските
наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет,
началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по
чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
• организира изпълнението на общинския бюджет;
• организира изпълнението на дългосрочните програми;
• възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за
територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени
планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и
организира изпълнението им;
• представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда и др.
Визията за развитието на община Бобов дол, формулирана в Общинския план
за развитие 2014 - 2020, е следната: „Община Бобов дол – повишила качеството на
живот на населението и съхранила културно-историческото и природното си наследство
посредством подобрена жизнена среда и осигурени условия за устойчив растеж,
конкурентоспособна икономика, производство на електроенергия и добив на въглища,
развито земеделие и туризъм.“ Дейностите по настоящия проект могат да се отнесат към
Стратегическа цел 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж, създаване на
благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските
производства“, Приоритет 1.2 „Стабилизиране, модернизиране и развитие на селското и
горското стопанство”, Специфична цел 1.2.3. “Борба с ерозията, наводненията , пожарите,
неблагоприятните климатични промени и вредителите“.

2.4

Сравнителен и PESTLE анализ на двете общини

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВЕТЕ ОБЩИНИ
ПРИЛИКИ
=>
Политически фактори
•
Затруднения за провеждане на общинската политика поради липса на собствени
средства, вкл. изпълнение на проекти
•
Политическата воля на Бивша югославска република Македония за
присъединяване към Европейския съюз, което означава прилагане на acquis communitaire за околната среда и от двете страни
•
Еднаквите приоритети в областта на околната среда на двете екологични
министерства
•
Активно сътрудничество в рамките на редица многостранни споразумения,
международни организации и регионални инициативи в областта на опазването на
околната среда
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВЕТЕ ОБЩИНИ
ПРИЛИКИ
=>
Икономически фактори
•
Добро транспортно географско положение и на двете общини
•
Добър потенциал за развитие на земеделие и животновъдство, но недостатъчно
коопериране и модернизиране на селското стопанство
•
Сравнително добре изградена инфраструктура в по-големите населени места
•
Слабо диверсифицирана икономика
•
Недостатъчно развит туристически потенциал
•
Слабо развит сектор на услугите
=>
Социални фактори
•
Преобладава трудоспособното население, но с тенденция към застаряване и
намаляване на населението и работната сила
•
Задоволително ниво на образователна инфраструктура
•
Наличие на водни ресурси които са в „умерено“ и „лошо“ състояние
•
Нисък процент на завършилите висше образование
•
Слабо развита училищна спортна инфраструктура
=>
Технологични фактори
•
Липса на научно-изследователска и развойна дейност
•
Много ниско ниво на преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване
на дълготрайни материални активи
=>
Правни фактори
•
Установено в рамките на двустранно споразумение сътрудничество при
процедурите по оценка на въздействието върху околната среда. Съгласуване на
практиките по прилагане и издаване на комплексни разрешителни.
•
Установено в рамките на двустранно споразумение съвместно развитие на
мрежи за мониторинг и следене на качеството на повърхностните и подземни води.
Разработване и изпълнение на проекти от взаимен интерес в областта на водите.
•
Установено в рамките на двустранно споразумение проектиране и изграждане
на инвестиционни обекти: пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни
води, системи от колектори, системи за ранно информиране при промишлени аварии и
други от взаимен интерес
=>
Екологични фактори
•
Липса на ПСОВ и съответно заустване на битови води директно в реките
(функционира една в с. Гиновце, община Ранковце)
•
Липса на система за рециклиране на биоотпадъци
РАЗЛИКИ
=>
Политически фактори
=>
Броят на служителите в общинска администрация Бобов дол превъзхожда броя
на служителите в община Ранковце
=>
Опитът на служителите в община Бобов дол е по-голям в управлението на
проекти свързани с европейско финансиране, отколкото тези в община Ранковце
=>
Икономически фактори
=>
В община Бобов дол е отчетено наличие на повече големи предприятия в
сравнение с община Ранковце
=>
Социални фактори – не са отчетени сериозни разминавания в социалните
характеристики на общините
=>
Технологични фактори
47
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДВЕТЕ ОБЩИНИ
ПРИЛИКИ
=>
Правни фактори
=>
Процесът на сближаване с европейските структури за Бивша югославска
република Македония все още продължава
=>
Екологични фактори
=>
Наличие на замърсявания на въздуха и водите в резултат на дейността на
ТЕЦ „Бобов дол“ за разлика от незамърсената околна среда в община Ранковце
=>
В община Бобов дол са отчетени локални замърсявания на почвите и нарушено
почвено плодородие, а в община Ранковце е индикирана заплаха от неконтролирано
използване на минерални ресурси с последици върху околната среда (концесии).

PESTLE АНАЛИЗ
Политически фактори (Political)
Фактор в пряко отношение Сила на
с управлението на водните
влияние
Прогнозно влияние
ресурси и в частност на
(3-висока,
наводненията
2-средна)
Единствено вътрешна и външна политическа
стабилност може да осигури навременно
предприемане на мерки срещу рисковите
Политическа стабилност
3
хидрометеорологични явления. Към момента
Бивша югославска република Македония все
още се стреми към дългосрочна стабилност.
Усвояването на средства от ЕС допринася за
повишаване на готовността на общностите
Разпределение на
за справяне с природни бедствия, както
структурните фондове на
3
и за подобряване на информираността и
Европейския съюз
предприемане на превантивните мерки.
Тенденцията е положителна.
Подобряване на състоянието на околната
Международно и
среда в региона е възможно единствено
3
регионално сътрудничество
чрез активно екологично взаимодействие.
Успешно осъществяване.
Значителен потенциал за сътрудничество и
по-ефективно решаване на съществуващите
екологични проблеми, съществува и
на местно ниво. Това предполага поНиво на децентрализация
2
активни взаимоотношения на общините
по общата граница между Р. България и
Бивша югославска република Македония.
Тенденция към нарастващо сътрудничество
по трансгранични проекти.
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2

Р. България и Бивша югославска република
Македония успешно сътрудничат активно
в рамките на редица многостранни
споразумения и международни организации
в областта на опазването на околната среда.

3

Необходимо
е
подобряване
на
административния капацитет за управление
на риска от наводнения

2

Перспективата за ПЧП проект в областта
на превенция от наводненията отговаря
на изискванията за ясна икономическа
и социална нужда, като е необходима
подготовка на гражданското общество
в същата сфера, за да бъде пълноценен
участник в проекта.
ИЗВОДИ

=>
Необходимо е повишаване на институционалния капацитет на местните и
национални институции
=>
Нужно е насърчаване на подходящи политики, улесняване на
информационния поток и приемане на ефективни механизми за координация
=>
Инвестиране в децентрализираните усилия за намаляване на риска от
наводнения на басейново и местно ниво
ПРИОРИТЕТ:
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Икономически фактори (Economical))
Фактор в пряко отношение Сила на
с управлението на водните
влияние
Прогнозно влияние
ресурси и в частност на
(3-висока,
наводненията
2-средна)
Състояние на икономиката
и динамика на
икономическия растеж

3

Прогнозите относно икономическия растеж
на двете общини, а и на съответните
държави, са положителни.

Разпределение на
структурните фондове на
Европейския съюз

3

Бюджетното и извънбюджетно финансиране
на общинските програми и проекти е силно
затруднено.

Международно и
регионално сътрудничество

2

Туристическата
привлекателност
на
районите е свързана с безопасността и
системата за реакции при бедствия
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Влияние и ниво на
чуждестранните
инвестиции

2

Географско
местоположение

3
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Чуждестранните инвестиции са свързани с
икономически растеж и развитие на бизнес
средата, което има цялостен дългосрочен
положителен ефект.
Негативното влияние на географското
положение на райони с риск от наводнение
може да се неутрализира чрез изготвяне
на предварителна оценка от риска, карти
за опасност от наводнения, планове за
управление на риска.

Икономическо
сътрудничество между
Република България
и Бивша югославска
република Македония

3

Подобряването на икономическите връзки
между двете държави води до положителна
прогноза.

Конкуренция от други
териториални единици

2

Неизменно залегнали в настоящия документ
са чуждите добри практики

3

Ползите от глобализацията са свързани с
устойчив световен ред, който се основава на
общи правила и общи приоритети във връзка
с околната среда.

Въздействие на
глобализацията

ИЗВОДИ
=>
Следване на принципа на солидарност при осъществяване на превантивните
действия в части от басейна на трансгранични водни ресурси
=>
Разработване на обща съобразена с възможностите на двете общини
финансова рамка
=>
Приоритизиране на мерките в съответствие с икономическите възможности
ПРИОРИТЕТ:
ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И
БИЗНЕСА
Социално-културни фактори(Social)
Фактор в пряко отношение Сила на
с управлението на водните
влияние
Прогнозно влияние
ресурси и в частност на
(3-висока,
наводненията
2-средна)
Демографски и
3
миграционни процеси
Единствено негативна тенденция от
Екологично съзнание
3
социалните фактори със силно влияние в
Бизнес етика
3
двете общини са демографските процеси,
Развитие на
свързани с намаляване на човешкия капитал.
3
неправителствени
Останалите фактори имат потенциал
организации
за положително развитие и принос към
Влияние на медиите върху
успешната политика за опазване на околната
3
обществото
среда и справяне с риска от наводнения.
Образование и развитие на
3
човешкия капитал
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Здравеопазване,
безопасност и социални
грижи

2

Социални неравенства

2

Работна мобилност

2

Местна идентичност

2
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Тук посочените социални фактори са посилно повлияни от (отколкото да влияят
на) природните ресурси, които имат голяма
икономическа,
културна, научна и рекреационна стойност.

ИЗВОДИ
=>
Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения
=>
Оценка на щетите от наводнения
=>
Информационна кампания сред общността за засилване на вниманието към
проблемите, свързани с околната среда
=>
Популяризиране използването на застрахователни продукти в застрашените
от наводнения райони
ПРИОРИТЕТ:
ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Технологични фактори (Technological)
Фактор в пряко отношение Сила на
с управлението на водните
влияние
Прогнозно влияние
ресурси и в частност на
(3-висока,
наводненията
2-средна)
Развитие на транспортната
(техническата)
3
инфраструктура
Технологичните фактори не са достатъчно
Средства за
застъпени в двете общини, поради което
научноизследователски и
3
въпреки значимостта им, не могат да имат
развойни проекти
положително прогнозно влияние.
Развитие на иновациите
и достъп до съвременни
3
технологии
ИЗВОДИ
=>
Изграждане на инженерно-технически съоръжения - охранителни, отвеждащи
канали в границите на населени места, вкл. съоръжения за изпомпване на води
=>
Обследване на техническото и експлоатационното състояние на мостовете,
язовирни съоръжения
=>
Подкрепа за осъществяване на научноизследователски и развойни проекти,
вкл. свързани с метеорологичен и хидрометричен мониторинг
ПРИОРИТЕТ:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОДГОТВЕНОСТТА И РЕАКЦИИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
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с управлението на водните
ресурси и в частност на
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Единно и непротиворечиво
законодателство
Бюрократична тежест
Строгост на санкциите за
замърсяване на околната
среда на регионално,
държавно и международно
равнище
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Правни фактори (Legal)
Сила на
влияние
Прогнозно влияние
(3-висока,
2-средна)
3
3
3

Единна и ясна процедура за регулиране,
предотвратяване и контрол на замърсяването
на околната среда, опазване и управление
на природните ресурси и оценка на
въздействието върху околната среда е цел на
ЕС и държавите, които припознават сходни
ценности.
Наблюдава се положителна
тенденция.
ИЗВОДИ

=>
Прилагане на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране на
териториите,свързани с управление на риска от наводнения
=>
Инициативи за разработване на наредби за определяне на превантивните
нормативи, строително – техническите норми за устройственото планиране на
територията, проектирането, изпълнението и поддържането на строежите
=>
Активизиране на усилията за постигане на съответствие с изискванията на
Рамковата Директива за водите и Директивата за наводненията на ЕС
ПРИОРИТЕТ:
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Екологични фактори (Environmental)
Фактор в пряко отношение Сила на
с управлението на водните
влияние
Прогнозно влияние
ресурси и в частност на
(3-висока,
наводненията
2-средна)
Климат и климатични
3
промени
Замърсяването на водите и
3
Посочените фактори са повтарящи се и
въздуха
относително предсказуеми, а анализът им
Качество на водата,
е необходим за разбиране на възможните
използвана за консумация
3
отрицателни въздействия. Особено значение
или производство
тук има антропогенният фактор, който
може да намали опасността и щетите,
Наличие на възобновяеми и
3
но също така да ги увеличи. Възможно е
невъзобновяеми ресурси
малко или значително човешко влияние
Биоразнообразие и
3
над изброените фактори, но винаги ролята
защитени видове и области
в осъществяването на тези природни
Обезлесяването и
събития, е необходимо да е насочена към
изчерпването на рибните
3
предотвратяване на бедствието.
ресурси
Наводнения, бури, суша и
3
други природни бедствия
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ИЗВОДИ
=>
Почистване и стопанисване на речните легла, речни участъци и дерета
=>
Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни валежи в
сравнително малки водосборни области
=>
Премахване/ реконструкция на опасни, пречещи и/или неефективни язовири
=>
Изграждане на диги
=>
Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места
=>
Биологично укрепване
ПРИОРИТЕТ:
ПОВИШАВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.5 Идентификация на основните причини за наводнения и
основните рискове във всяка от двете общини
2.5.1. Използвана терминология
Съгласно чл. 2 от Директива 2000/60/ЕО, се прилагат следните определения:
“наводнение” е временното покриване с вода на земен участък, който обичайно
не е покрит с вода, включително от реки, планински потоци и предизвикани от морето
наводнения на крайбрежни райони; наводняването на земни площи от канализационни
системи не е наводнение по смисъла на този закон;
“заплаха от наводнение” е вероятността от заливане на определени територии;
под заплаха от наводнение са тези територии, които при настъпване на наводнение с
определената вероятност остават под вода;
“риск от наводнения” е съчетанието от вероятността за наводнение и възможните
неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство,
техническата инфраструктура и стопанската дейност, свързани с наводненията.
2.5.1. Използвана терминология
За определяне на основните причини за възникване на наводненията в двете
общини е използван подход, който се базира на събиране на информация за исторически
наводнения, случили се на територията на община Бобов дол – Република България и
община Ранковце – Бивша югославска република Македония. Основното предимство,
което този подход предлага е вземането предвид на всички типове наводнения. Като
негов недостатък може да бъде отчетено обстоятелството, че наличната информация е
с изцяло вербален характер и от нея не може да се очертае точно действителния обхват
на регистрираните и описани наводнения. По описанието на наводненията може да се
съди частично за обхвата им, за причинените щети и засегнати хора, тъй като липсва
информация за размера на заливаемите площи. Трябва да се отбележи, че като цяло за
България почти липсва информация за наводнения, случили се преди 2000 г. или такива,
в по-далечното минало.
Основните източници на информация за минали наводнения при разработването
на настоящата стратегия са:
=>
Общинските администрации на община Бобов дол и община Ранковце;
=>
Други държавни институции с компетенции по защита от наводнения:
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•

за Република България - Министерство на околната среда и водите, Басейнова
дирекция Западнобеломорски район, Министерство на вътрешните работи, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението;
• за Бивша югославска република Македония - компетентните министерства за
управление на ресурсите (Министерство на околната среда и пространственото
планиране- Министерство на земеделието, горите и водите, Министерство на
транспорта и съобщенията и компетентни министерства, свързани с кризисни
ситуации- Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи,
Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите.
=>
литературни източници.
Минали наводнения на територията на Община Бобов дол
Като източник на информация за миналите наводнения на територията на община
Бобов дол за периода до 2010 г. е използвана разработената съгласно чл.146а от Закона
за водите Предварителна оценка на риска от наводнения на ЗБР за БУ, налична на
официалната интернет страница на БД „ЗБР“ –Благоевград http://www.wabd.bg/index.php/2106-2021/2016-09-08-12-33-15.
В Приложение 1 на Предварителна оценка на риска от наводнения на ЗБР за БУ
– (Минали наводнения на ЗБР за БУ) са представени миналите наводнения, случили се
на територията на Западнобеломорски район в периода до 2010 г. Данните са събрани въз
основа на информация за минали наводнения 2001-2010 г. от ежедневните бюлетини на
ГД „ПБЗН” – МВР (основно за 2001 г., 2005 г., 2006 г. и 2010 г.), както и по информация от
общините, областните администрации и Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерски съвет чрез попълнени анкетни карти през 2011 г. с
регистрирани наводнения в миналото и информация за наводнения, възникнали в резултат
на проливните дъждове през м. декември 2010 г.
За всяко от наводненията е представена събраната информация за:
•
местоположение и тип на наводнението;
•
обхват и размер на неблагоприятните въздействия;
•
дата и продължителност на наводнението, както и
•
друга важна информация.

Обработената информация за всяко от миналите наводнения, настъпили на
територията на Община Бобов дол в периода до 2010 г. е представена в табличен вид в
Приложение №2 към настоящата стратегия. Допълнително информацията е синтезирана
в следващата таблица.
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Минали наводнения /общ брой и значими/ в ЗБР за БУ, за речен басейн Струма,
община Бобов дол
Воден обект

Минали
наводнения,
бр.

Значими
минали
наводнения,
бр.

BG4ST600R039

р. Долистовска

1

0

с. Долистово

BG4ST600R039

р.Новоселска

1

1

Бобов дол

Мало село

BG4ST600R039

р. Бобовдолска

1

1

Бобов дол

Големо село

BG4ST600R039

р. Бобовдолска

1

1

Бобов дол

с. Бабино

BG4ST600R039

Р. Бабинска

1

1

Бобов дол

с. Мламолово

BG4ST600R039

Р. Бобовдолска

1

1

Община

Населено
място

Водно тяло-ВТ

Бобов дол

с. Долистово

Бобов дол

Резултатите от оценката на миналите наводнения показват, че в община Бобов дол
в периода до 2010 г. са регистрирани общо 6 броя минали наводнения.
При анализа на миналите наводнения на територията на община Бобов дол, за които
е налична информация в ПОРН на ЗБР се установи, че всички са от типа „речни
наводнения“, с еднократна повторяемост и с различен обхват и размер на неблагоприятните
въздействия. Тези речни наводнения са настъпили в обхвата на повърхностно водно тяло
с уникален код BG4ST600R039 и са преминали през 5 броя повърхностни водни обекти
като са засегнали 5 населени места.
Засегнати са подпорни стени и речни корита. Изровена е улична настилка на
улица. Прекъснат е питеен водопровод, преминаващ през коритото на р. Бабинска река.
Разрушени са водостоци, засегнати са мостове. Реките са излезли от коритата си и са
наводнили дворове, мазета, приземни етажи и селскостопански постройки.
Допълнително, за нуждите на настоящия анализ, от Община Бобов дол е събрана
и предоставена информация за случили се наводнения на нейна територия в периода
от 2010 г. до 2016 г. Тази информация се съдържа в бюлетини за природни бедствия,
Приложение №3.
Резултатите от обработката на наличните данни за миналите наводнения, случили
се в периода от 2010 г. до 2016 г. на територията на община Бобов дол показват, че са
регистрирани 11 бр. наводнения, както следва:
За 2011 г. – 1 бр. наводнение, в района на гр.Бобов дол, което е причинено от
обилни валежи и свлачищни процеси Засегнат е път III-623 от републиканската пътна
мрежа;
За 2012 г. – 2 бр. наводнения, като и двете са настъпили на 16.05.2012 г., в резултат
от продължителни проливни дъждове. Едното е довело до разрушаване устоите на
мост- на общински път с о.т. 72,73,82 и 83. в района на с.Долистово.Второто е довело
до нарушаване на конструкцията на подпорна стена на ул. „Самуил“ в регулационните
граници на гр. Бобов дол.
За 2013 г. – 3 бр. наводнения, от които две са настъпили на 18.01.2013 г., в резултат
от продължителни проливни дъждове. Едното е довело до разрушаване устоите на мостна общински път с о.т. 72,73,82 и 83. в района на с.Долистово. Второто е довело до
нарушаване на конструкцията на подпорна стена на ул. „Самуил“ в регулационните
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граници на гр.Бобов дол. Третото наводнение е на 26.03.2013 г. в района на с.Мламолово,
довело до разрушаване на подпорна стена около 42 линейни метра.
За 2014 г. – 2 бр. наводнения. Едното е настъпило следствие на продължителни
проливни дъждове. на 19.04.2014 г., като е довело до свличане на земни маси, пропаднал
е участък от път от републиканската пътна мрежа на изхода на с.Мламолово с дължина
30 м. Засегната е и жилищна сграда. Второто е настъпило на 29.05.2014 г., като река
Бобовдолска е излязла от речното си корито в регулацията на гр.Бобов дол и с.Голямо
село. Наводнени са къщи, дворове и стопански постройки.
За 2015 г. – 1 бр. наводнение, настъпило на 20.06.2015 г., като река Бобовдолска и
река Връчва са излезли от речните си корита в границите на урбанизираната територия
на гр. Бобов дол. Застрашени от заливане са имоти в гр. Бобов дол.
За 2016 г. – 2 бр. наводнения. Едното е настъпило следствие на продължителни
проливни дъждове и снеготопене на 11.01.2016 г. е довело до нарушаване на конструкцията
на подпорна стена на ул. „Самуил“ в регулационните граници на гр. Бобов дол. Второто
е причинено от проливни дъждове. на 06.05.2016 г., което е довело до свличане на
земни маси, пропаднал е участък от път от републиканската пътна мрежа на изхода на с.
Мламолово по посока гр. Бобов дол и преди ж.п. надлеза. Засегната е жилищна сграда.
Особен интерес представлява събитие, настъпило на 12.05.2016 г. и причинено
от лошото техническо състояние и липсата на свободен обем на язовир Долистово, в
следствие на проливни дъждове. Съществувала е реална опасност от преливане на
язовира поради неработещи облекчителни съоръжения. В случай, че това се е случило
или е настъпило скъсване на язовирната стена, е застрашено цялото населено място
след язовира. Специфичен проблем поражда нерешения въпрос със собствеността на
язовира, тъй като при частна собственост, община Бобов дол не може да го стопанисва и
управлява, а собствениците не спазват разпоредбите на Закона за водите и не изпълняват
предписанията на компетентните органи.

Видно от описаната информация от наличните бюлетини, за по голямата част от
събитията, настъпили след 2010 г. липсват конкретни данни (с числови параметри) за
засегнати жители, инфраструктура, обекти и др. Това прави невъзможно прилагането
на единните национални критерии за значимост на причинените неблагоприятни
последици върху четири основни категории: „Човешко здраве“, „Стопанска дейност“,
„Околна среда“ и „Културно наследство“, респективно не може да бъдат определени
колко от наводненията са значими.
Анализът на информацията от миналите наводнения в община Бобов дол в
периода след 2010 г. показва, че при обилни дъждове най-често се разрушават подпорни
стени, мостове, наводняват се сгради и участъци от пътища. Засягат се населени места и
участъци извън регулация. Понякога наводненията се получават и от обилно снеготопене.
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Това дава основание да се заключи, че основно наводненията на територията на
община Бобов дол са причинени от повърхностен отток, от реки или от комбинацията на
повърхностен отток и реки. Особено внимание следва да се обърне на потенциалните
повреди на малките язовири. Въпреки че се случват много рядко, резултатът може да
бъде катастрофален.
Минали наводнения на територията на Община Ранковце
Според областите, където възникват, наводненията в Бивша югославска република
Македония е класифицирани като:
•
Регионални и локални
Според скоростта на възникване на опасност те се разделят на:
•
постепенни и внезапни.
Според причините, които ги пораждат те обикновено могат да бъдат:
•
Регионални наводнения - по-големи реки;
•
Поройни наводнения (където ерозията на водосбора също заема важно
място);
•
Крайбрежни наводнения;
•
Наводнения, дължащи се на нивото на подпочвените води;
•
Градски наводнения.
Много често наводненията също се срещат като комбинация, особено при речните
наводнения, съчетани с повишаване нивото на подпочвените води.

Площ, застрашена от речни наводнения (УХМР4 )
Зони с риск от наводнения са разположени на цялата територия на Бивша югославска
република Македония и съществуват в почти всяко населено място. Процесът на
управление на природни бедствия се състои от множество дейности, предназначени да
намалят човешките загуби, унищожаването на собственост и последствията за околната
среда.
Изводи и за двете общини:
Обработената информация за миналите наводнения в двете общини показва, че по своя
характер тези наводнения се определят като поройни или внезапни речни наводнения,
проявили се в резултат на течни и/или смесени валежи, както и води от снеготопене в поголямата си част, и отчасти като дъждовни наводнения в резултат на паднали проливни
дъждове.

Хидрометеорологична администрация в Македония - Управа за хидрометеоролошки работи
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2.6 Анализ на причините за възникване на наводненията и
идентифициране на проблеми в двете общини
След анализа на възникналите на територията на двете общини наводнения, могат
да се направят следните изводи и общи констатации:
Наводненията в община Бобов дол са:
•
Наводнения от речни разливи;
•
Поройни наводнения;
•
Наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехническите
съоръжения.
Наводненията от речни разливи са характерни за общината най-вече в периода
до 2010 г. Защитата от речни разливи в община Бобов дол има стара традиция и се състои
от извършени частични корекции на реки и изградени защитни диги в застрашените
от наводнения речни участъци. Днес тази защитна дейност се провежда с различно
темпо и в отделни райони, в зависимост от инвестиционната политика на държавата и
от финансовите възможности на общината, които са твърде ограничени. Изградените
и действащи защитни съоръжения са недостатъчни от съвременна гледна точка, но
продължава да изпълняват предназначението си в рамките на проектните си параметри.
Идентифицирани проблеми, свързани със изграждането и състоянието на защитата
против речни разливи:
•
При планиране на защитните мерки не е прилаган издържан систематичен
подход, който да почива върху единна за страната приоритетна скала за насочване на
инвестициите;
•
Съоръженията са изградени при остаряла нормативна база по отношение степента
на защита и без да е отчетена информацията за максималния отток в реките; На
територията на общината няма изградени хидрометрични станции и това е причина
да не може да се категоризира точния режим на оттока.
•
Техническото състояние на съоръженията като цяло е добро, но на места се
наблюдават недопустими отклонения от конструктивната им цялост;
•
Техническата поддръжка на съоръженията през последните 20 години не
съответства на установените изисквания главно поради ограничен финансов ресурс;
•
Промяната в инфраструктурата в районите на защитните съоръжения налага
извършването на преоценка върху защитния им ефект и предприемане на комплексни
мерки за повишаването му; Това е особено важно за подязовирните речни участъци,
където дългите периоди без аварийно изпускане на води е довело до неоправдано
подценяване на обективно съществуващата опасност;
•
Почистването на речните корита от обрасли дървета, храсти, наносни отложения
се оценява като незадоволително.
Поройните наводнения са характерни за община Бобов дол в последните години.
В някои случаи те се съчетават и с тези, предизвикващи речни разливи. Защитата от
поройни наводнения на територията на общината се провежда главно чрез изграждането
на канализационни мрежи (системи) в населените места и откритите технологични
площадки на останалата икономическа инфраструктура, както и чрез дренажни системи
в мелиоративните площи на земеделието.
Идентифицирани проблеми относно състоянието на защитата от поройни
наводнения:
•
Няма изградена канализационна мрежа в повечето населени места в общината,
с изключение на гр. Бобов дол, но не обхваща цялата градска територия -степен на
изграденост и степен на ползваемост - 90,00 %;
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2
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Име на
главно
поречие

Име на
река

Населено
място

Пълен
обем
(м3х106)

4

5

Струма

канал

Струма
Струма

Собственност

Актуално
състояние

6

7

8

9

10

11

15535

Големо село

0.070

Н*

общинска

Негоден

канал

15457

Г.Върбовник

0.030

Н

общинска

Негоден

дере

21974

Долистово

0.0100

Н

общинска

Негоден

Предназначение

Поречие,
област, община,
име на язовира

ЕКАТТЕ

№
по
ред

Код

•
В преобладаващия брой на селата няма канализационна мрежа, като частично
такава има изградена в общо 4 села. Всички останали се нуждаят от изграждане на
канализация;
•
Същестуващата канализационната мрежа на гр. Бобов дол е смесена, оценката за
функционалното ѝ състояние е лошо, част от нея е изградена преди повече от 30 години,
а друга част е без одобрен проект;
•
По финансови причини, техническата поддръжка на същестуващите в общината
канализационни системи, е незадоволителна и не обезпечава отвеждането на водите с
необходимата преоектна обезпеченост;
•
Действието на отводнителните системи в голяма част е незадоволително, като
някои функционални звена са разрушени, а други разграбени и трудни за възстановяване;
•
На територията на община Бобов долу са регистрирани голям брой свлачища,
които се активизират при поройните наводнения.
Наводненията от аварии и неправилно управление на хидротехническите
съоръжения на територията на общината не са често срещано явление, но особена
опасност представляват малките общински язовири, чиито стени и облекчителни
съоръжения не се поддържат в техническа изправност, както и не се осъществява
технически контрол в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Пример
за това е случилото се събитие на 12.05.2016 г., когато в Община Бобов дол е свикан
кризисен щаб по повод язовир „Долистово” заради опасност от преливане на язовира.
Нивото на язовира е било на 80 сантиметра под стената му, която се намира над самото
село. Изпратените лица са служители на общинското предприятие, които са направили
разширение и вдълбаване на преливника.
По наличната информация в БДЗБР-Благоевград, язовирите на територията
на община Бобов дол са: Дренов дол, Стопански двор, Бабинска река, Гробище, М.
Върбовник-1 и М. Върбовник-2. Посочените язовири са общинска собственост и се
използват за напояване.
Характеристиките на посочените по-горе язовири (съгласно подадена информация
с изх.№ РД -11 - 239/29.07.2013 г.от Басейнова дирекция) са представени в следващата
таблица.
Таблица Характеристиките на язовирите на територията на община Бобов дол

Дренов дол

2

Стопански двор

3

Бабинска река

KNL04

КО Бобов дол
1

4

Гробище

Струма

дере

83082

Шатрово

0.0150

Н

общинска

Негоден

5

М. Върбовник-1

Струма

канал

46317

М.Върбовник

0.0050

Н

общинска

Негоден

6

М. Върбовник-2

Струма

канал

46317

М.Върбовник

Н

общинска

Негоден

*Легенда: в колона (9) - Н (за напояване)

Съгласно Актуализация на общинска програма за “Опазване на околната
среда на община Бобов дол 2014-2020 г.“ на територията на община Бобов дол са
разположени 6 броя микроязовири:
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1.
Язовир „Мали Върбовник-1” - 80 000 m3 водна маса, залята площ – 20 dka,
2,896 dka, според акт за общинска собственост №164/05.10.1999 г., начин на пълнене –
деривация.
2.
Язовир “Мали Върбовник-2”, 75 000 m3 водна маса, залята площ – 20 dka,
10,632 dka, според акт за общинска собственост №163/01.10.1999 г., начин на пълнене –
деривация.
3.
Язовир „Голем Върбовник”, 150 000 m3 водна маса, акт за общинска собственост
№112/29.03.1999 г., начин на пълнене – деривация.			
4.
Язовир „Долистово”, 40 000 m3 водна маса, залята площ – 20 dka, акт за общинска
собственост №239/28.08.2002 г., начин на пълнене – собствен водосбор.
5.
Язовир „Панчарево”, 40 000 m3 водна маса, залята площ – 40 dka, акт за общинска
собственост №154/02.09.1999 г., начин на пълнене – собствен водосбор.
6.
Язовир „Големо село”, 360 000 m3 водна маса, залята площ – 80 dka, акт за
общинска собственост №237/20.08.2002 г., начин на пълнене – гравитачен.
7.
Язовир „Големо село” е отдаден на концесия. Останалите язовири, с изключение на
язовир Долистово, са общинска собственост и се стопанисват от общината. Състоянието
им е задоволително.
Идентифицираните проблеми относно аварии и неправилно управление на
хидротехническите съоръжения на територията на Община Бобов дол:
•
Опасност са малките язовири, чиито стени и облекчителни съоръжения не се
поддържат в техническа изправност, както и не се осъществява технически контрол в
съответствие с изискванията на нормативната уредба; Показателно е случилото се на
13.05.2016 г. с язовир Долистово;
•
Намалена пропускателна способност на преливните съоръжения вследствие от
затлачването им от свлечена пръст и скален материал;
•
Запушването на входовете на основните изпускатели или дефектиране на
затворните им органи;
•
Недопустима филтрация на вода през стената, скатовете и основното легло;
•
Преливане през стената вследствие на катастрофално високи води.
Поради ограничената информация за община Ранковце, направеният по-горе
анализ не може да бъде извършен в същото ниво на детайлност за нея.
Поради ограничената информация за община Ранковце, направеният по-горе
анализ не може да бъде извършен в същото ниво на детайлност за нея.

2.7

Основни рискове във всяка от двете общини

Целта е да бъдат анализирани най-значителните опасности, които могат да
възникнат от наводнения на територията на двете общини, като се извърши проучване на
риска от наводнения в населените места на трансграничния район Бобов дол-Ранковце и
на неблагоприятното въздействие, което бъдещите наводнения биха оказали върху хората
и обектите на инфраструктурата в засегнатите населени места.
В ПОРН на Западнобеломорски район е описано следното:
„За определяне на значителния риск от минали наводнения и за определяне на
размера на щетите, нанесени от тях се извърши обстоен анализ на цялата налична
информация за миналите наводнения в ЗБР за БУ.
Методиката за ПОРН позволява определянето на значителния потенциален
риск за минали наводнения, да бъде извършено, както на базата на информация за
заливаемите площи, съдържаща се в карти на миналите наводнения, така също и на
базата на друга налична информация за миналите наводнения.
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Приложеният от нас подход се основава на базата на анализ на наличната
информация, а не на карти на историческите наводнения, тъй като такива за ЗБР
за БУ не са налични.
Съгласно Методиката, наличната информация за засегнатите и загинали
жители от минали наводнения се използва директно за оценка на заплахата от
наводнения за защитената категория „Човешко здраве”. По този начин проверката на
критериите за значимост за защитената категория „Човешко здраве” се извършва без
да се познават границите на заливаемите площи.
Проверката на критериите за значимост за защитените категории „Стопанска
дейност”, „Околна среда” и „Културно наследство” се извършва като се използва
наличната текстова информация за описание на щетите от миналите наводнения
върху инфраструктурни съоръжения, промишлени предприятия, стопански обекти,
културно наследство, КПКЗ индустрии и/или други източници на отпадъчни води,
представляващи източници за замърсяване на водите.
Това дава възможност да бъде надеждно описана заплахата за защитените
категории „Стопанска дейност”, „Културно наследство” и „Околна среда”, така
че и в този случай не е задължително да се използва информацията за границите на
заливаемите площи.“
Видно от гореописаното, за всички минали наводнения, случили се на територията
на Западнобеломорски район, (в т.ч. и на територията на Община Бобов дол) в периода до
2010 г. е извършена е оценка на значимостта им в съответствие с правилата на утвърдена
от Министъра на околната среда и водите на Република България Национална Методика.
Оценката се базира на прилагане на единни национални критерии за значимост на
причинените неблагоприятни последици върху четири основни категории: „Човешко
здраве“, „Стопанска дейност“, „Околна среда“ и „Културно наследство“. Всеки един от
показателите притежава прагова стойност на щетата, превишаването на която определя
наводнението като значимо. Оценката на значимостта на миналите наводнения е
извършена поотделно за всяко населено място. След допълнителен анализ, наводненията
са групирани в общи събития според причината и времето на настъпване, като всички
засегнати от дадено събитие населени места са определени като асоциирани към това
събитие.
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
В резултат на направената оценка по избраната методология, на миналите
наводнения, случили се на територията на общината на Община Бобов дол до 2010 г. се
констатира, че общия брой на значимите събития /групирани минали наводнения/ е 5 бр.
наводнения, или 83% от настъпилите наводнения са оценени като значими. Всички те
обаче са с еднократна повторяемост.
За всички 5 бр. оценени като значими минали наводнения е превишен прагът
за категория: „Човешко здраве“, което дава основание да се направи заключението, че
въпреки неголемия броя настъпили събития, при настъпването им неблагоприятните
последици засягат опазването на живота и здравето на населението, което е основен
приоритет на всяка държава.
Съгласно използваната Методология в България, наличието на превишения на
прагът по отделните критерии за значимост на миналите наводнения е достатъчно, за
да се приеме, че за конкретния район на населеното място може да настъпи значимо
наводнение и в бъдеще, особено когато няма регистрирани специализирани защитни
съоръжения около това населено място или съществуващите не изпълняват
предназначението си.
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Оценка на бъдещия риск от наводнения за община Бобов дол е извършена на
база информацията от ПОРН на ЗБР, където е направена оценка на потенциалните
последици на минали наводнения, които могат да се повторят за в бъдеще.
След направената детайлна оценка на миналите наводнения и определянето на
значимостта им по утвърдените критерии за значимост на неблагоприятните последици от
минали наводнения, е оценена вероятността за повторението на минали наводнения
в бъдеще.
Тъй като информацията за миналите наводнения е изцяло с вербален характер
и не съдържа карти на залетите площи или друга информация, по която те могат да
бъдат определени, е невъзможно към значимите минали наводнения да бъдат приложени
критериите за значимост на неблагоприятните последици от потенциални бъдещи
наводнения.
Поради тази причина оценката за значимост на минали наводнения, в случай че
същите се повторят и в бъдеще е направена по допустим от гледна точка на методиката
критерий „повторяемост на наводнението”. Прието е, че независимо от оценките на
нанесените щети, повторяемост 2 или повече пъти за едно наводнение на дадено място
в продължение на 10 години, дава основание същото да се оцени като значимо.
С прилагането на този критерий общо за Западнобеломорски район са определени
23 речни участъка, за които обработената и оценена информация показва, че за последните
10 години през тях са преминали две или повече от две наводнения.
При тази оценка са взети предвид наличието на защитни съоръжения изградени
след минали наводнения и на тяхното състояние; близостта на водовземни съоръжения
за питейно-битово водоснабдяване или населени места до място с регистрирано минало
наводнение в района на което попадат КПКЗ индустрии и/или други източници на
отпадъчни води, представляващи източници на замърсяване на водите; наличие на
новоизградени и/или планирани за изграждане стопански обекти в райони с минали
наводнения; демографското развитие и тенденции в развитието на населението в ЗБР за
БУ.
На етапа на изготвяне на ПОРН с оглед на краткото време и съгласно допусканията,
които прави Методиката, тези участъци са определени като участъци, които следва да се
разгледат при определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения и
районите с вероятност за значителен потенциален риск от наводнения.
Съгласно Методиката, значителния потенциален риск от наводнения се
определя чрез съпоставяне на заплахата от наводнения и потенциалните щети от това
наводнение. Това съпоставяне дава информация за това, в какъв размер могат да се
очакват неблагоприятните въздействия върху защитените категории „Човешко здраве”,
„Стопанска дейност”, „Околна среда” и „Културно наследство”.
Както при миналите наводнения, така и при определените като потенциални
такива, когато се установи, че се надхвърля определената прагова стойност на критерия
за значимост, по отношение на поне една от защитените категории, се казва, че за
определения речен участък, респективно заливаема територия, съществува значителен
потенциален риск от наводнения.
Потенциално застрашени от заливане участъци са определени, като е използван следният
подход:
•
определяне на риска от наводнения за района при отток на високи води с
обезпеченост 1 % и представяне на резултатите в ГИС;
•
прилагане на критериите за значимост към всеки от определените потенциално
застрашени от наводнения райони;

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 63 of 90

•
изготвяне на списък с определените потенциално опасни речни участъци със
значителен потенциален риск от наводнения.
Видно от извадка от Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения
в Западнобеломорски район на ПУРН (фигура 2), община Бобов дол не попада в райони
с потенциален риск от наводнения.

Легенда Район с потенциален риск от наводнения

Фигура 2 Извадка от Обзорна карта на райони с потенциален риск от наводнения в Западнобеломорски район

Оценката, че за територията, обхваната от Съвместната стратегия не се очакват
екологични рискове от наводнения се потвърждава от внимателно запознаване с
публикуваните РЗПРН, както и от писмо с изх. № П-01-140/29.07.2015 г., с което БДЗБР –
Благоевград ни уведомява, че не са предвидени екологични рискове, свързани с евентуални
бъдещи наводнения, предвид обстоятелството, че само малка част от територията
на община Бобов дол попада в един от 14-те райони в териториалния обхват на
БДЗБР- Благоевград, определени като район със значителен потенциален риск от
наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията и утвърдени със Заповед №
РД-746/01.10.201З г. на Министъра на околната среда и водите съгласно чл.146г, ал. 2 от
Закона за водите, а именно район “Дупница” с код ВG4000АРSFRT07.
При оценката на риска от наводнения, извършена в ОУПО Бобов дол по отношение
риска от наводнения на територията на общината, също е установено, че не би следвало
да има такъв, тъй като предвидените УЗ в проекта, не попадат в заливаеми терени, не
попадат и не са в близост до терени и водни обекти в риск от наводнение.
Независимо от това, че преобладаващата част от територията на Община Бобов
дол не попада в район с потенциален риск от наводнения, при изготвянето на Съвместната
стратегия са взети предвид категоричните забрани и/или ограничения на всякакъв
вид дейности, допринасящи за повишаване риска от наводнения, и които биха имали
значителен негативен ефект върху категориите „човешко здраве”, „стопанска дейност”,
„околна среда” и „културно наследство”, чрез причиняване на щети.
Поради ограничената информация за община Ранковце, за нея не може да бъде
направен аналогичен анализ.
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Идентифицирани общи проблеми за двете общини:
•
•
•
•
•
•

Наличните в момента данни за наводненията са разпръснати, ограничени и трудно
могат да бъдат сравнявани;
Данните за физическите и икономическите последствия от наводненията са в найдобрия случай индикативни;
Недостатъчна информираност на обществото относно принципите, целите
и дейностите по намаляване на риска от бедствия, както и относно дейностите за
реакция преди, по време и след бедствия;
Досега прилаганите мерки в тази насока са непоследователни и с ограничен
обхват, като е подценен въпросът и с ресурсното осигуряване;
Към момента основно се използват средства от държавния бюджет за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от наводнения;
Подценено е значението на инвестирането в управлението на риска, което в
дългосрочен план има висок процент на възвръщаемост и ограничава последващите
правителствени помощи, като в същото време допринася за устойчиво икономическо
развитие.

III. Стратегическа рамка
3.1 Описание на целите на Съвместната стратегия и методология за
опазване на околната среда и защита от наводнения
Съвместната стратегия идентифицира стратегическите цели за опазване
на околната среда и намаляване на риска от наводнения и приоритетните области на
действие за постигането им. Настоящият документ е важна стъпка към изграждане на
обща съгласувана рамка за превенция на наводненията, която да допринесе за изграждане
на интегриран подход към трансграничната политика на Република България и Бивша
югославска република Македония в тази област.
Изпълнението на Съвместната стратегия ще гарантира, че намаляването
на риска от наводнения е общ приоритет, който надхвърля държавните граници и ще
допринесе за предотвратяването на наводненията и намаляване на последиците от тях
чрез активна дейност на всички нива на управление и чрез добра координация между
отговорните институции на регионално ниво. С изпълнение на заложените дейности
в Съвместната стратегия ще бъде гарантирана устойчивостта на управлението при
защитата при наводнения за цитирания период.
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Прилагането на стратегическа политика за управление на риска от наводнения в
трансграничната територия се извършва в съответствие с определените с европейското
законодателство и с дефинираните на национално и басейново ниво приоритети и
цели на Република България. За всеки от определените стратегически приоритети са
дефинирани специфични цели на общинско и трансгранично ниво.
Приоритетите и целите в Съвместната стратегия са определени и съобразени
отчитайки дефинираните на национално и басейново ниво приоритети и цели за
управление на риска от наводнения.
При определяне на целите и приоритетите в Съвместната стратегия са
анализирани различни фактори. Отправна точка при определянето им е анализът на
същността на наводненията в двете общини и причините за възникването им, както и
идентифицираните проблеми, които те създават на територията на двете общини.
По своята същност случилите се наводнения в миналото в община Бобов дол и
Община Ранковце са основно природни наводнения, които са причинени предимно при
топене на ледове и снегове, при валежи или при образуване на запори от ледоход или
замръзване. По отношение на природните наводнения, анализът на наличната информация
показва, че по–голяма част от наводненията в трансграничния район се дължат на
излизане на реките извън коритата им, и по-малка част- на проливни дъждове.
Този факт е отчетен при дефинирането на приоритетите и целите и при последващото
определяне на конкретни мерки в настоящата Съвместна стратегия.
Предвид констатираното недобро състояние на хидротехническите съоръжения
в двете общини, е взета предвид евентуалната вероятност от възникване в бъдеще на
техногенни наводнения (такива, които са причинени от други влияния - при повреда на
хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария или при предотвратяване
на критични ситуации в хидротехническо съоръжение).
Поради тази причина, Съвместната стратегия съдържа определени приоритети,
цели и мерки за управление на риска и от двата основни типа наводнение (природни и
техногенни).
Отчетени са и редица други фактори, сред които и обстоятелството, че обхватът на
Съвместната стратегия се простира върху територия на общини на две съседни държави,
от които Република България е членка на Европейския съюз и за нея е задължително
спазването на европейското законодателство при управлението на риска от наводнения.
Поради това, при разработване на стратегическите цели и приоритети за
трансграничния район е взето предвид изискванията на Директивата за наводненията.
Приоритетите и целите на Съвместната стратегия са разработени и в синхрон с
някои приоритети, взети от най-добрите практики за управление на риска от наводнения
на европейско ниво, сред които се наблюдават следните:
• Избягване на нови рискове
• Намаляване на съществуващите рискове
• Повишаване на осведомеността
• Прилагане на принципа на солидарност
Намаляването на съществуващите рискове е адресирано в националните
приоритети 1 и 2. Усилването на устойчивостта е адресирано в националните цели 1.3,
1.4, 4.2 и 5.5. Повишаването на осведомеността е адресирано в националната цел 4.1, а
принципа на солидарност – в 5.4.
Предвид факта, че Република България е член на ЕС, всички определени
на национално ниво приоритети и цели на Р България са възприети като такива и за
трансграничния регион, попадащ в обхвата на Съвместната стратегия.
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За всеки от определените приоритети в Съвместната стратегия са дефинирани
специфични цели за трансграничния район.
Целите са определени спрямо тяхната значимост, както и предвид спецификата на
наводненията в двете общини.
=>
За Община Бобов дол е характерно:
•
Значителен брой хора, които биха могли да бъдат засегнати от наводнения,
независимо, че средната гъстота на населението е 42.5 души/км2 и е по-ниска от средната
за страната;
•
Преобладаваща част от наводненията са повърхностни (дъждовни) наводнения,
предимно в урбанизирани територии;
•
Наличие на голям промишлен обект – ТЕЦ Бобов дол;
•
Недобро техническо състояние на защитната инфраструктура;
•
Наличие на голям брой малки язовири, които не са в добро състояние;
•
Липса на хидрометрични станции;
=>
За Община Ранковце е характерно:
•
Значителен брой хора, които биха могли бъдат засегнати от наводнения;
•
Преобладаваща част от наводненията са повърхностни (дъждовни) наводнения,
предимно в урбанизирани територии;
•
Значимост на горите за намаляване на оттока и ерозията;
•
Необходимост от привеждане в съответствие на специфичните за общината
цели и приоритети с целите и приоритетите на Р България и тези, разписани в ПУРН на
Западнобеломорски район, в които са транспонирани изискванията на Директивата за
наводненията.
Всички описани фактори са взети предвид при разписване на приоритетите и
целите на Съвместната стратегия.
В съответствие с идентифицираните нужди и потребности и спецификата на двете
общини, Съвместната стратегия си поставя следната ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ:
Осигуряване опазването на околната среда и адекватно управление на
риска от наводнения на територията на община Бобов дол и Община Ранковце
чрез редуциране на вероятността от настъпване на наводнения, осигуряване на
защита на жилищни и стопански обекти, както и намаляване на неблагоприятните
последици от тях
Реализацията на общата цел е предвидено да бъде осъществена чрез изпълнението
на следните ПРИОРИТЕТИ за развитие на трансграничната територията, в рамките на
които са дефинирани специфични цели на Съвместната стратегия:
ПРИОРИТЕТИ

1. Опазване на човешкия живот и
общественото здраве

ЦЕЛИ
1.1 Минимизиране броя на засегнатите и
пострадали хора при наводнения
1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите
при интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии
1.3 Възстановяване на нормалните условия за
живот
1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от
социалната инфраструктура
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2.1 Подобряване на защитата на обекти от
техническата инфраструктура
2.2 Подобряване на защитата на значими
стопански обекти
3.1 Подобряване на защитата на
канализационните системи
3.2 Минимизиране на засегнатите зони за
защита на водите, защитени територии и
защитени зони
3.3 Подобряване на водозадържащата
способност на земеделски, горски и
крайречни територии
4.1 Повишаване подготвеността на
населението за наводнения
4.2. Подобряване на реакциите на
населението при наводнения
5.1 Прилагане на съвременна нормативна
уредба за устройствено планиране на
териториите,свързани с управление на
риска от наводнения
5.2 Осигуряване на оперативна информация
за управление на риска от наводнения
5.3 Повишаване на квалификацията на
персонала, ангажиран с управлението на
риска от наводнения
5.4 Минимизиране на риска от наводнения
по водното течение за съответното водно
тяло
5.5 Осигуряване на адекватно реагиране
на публичните институции при наводнения

3.2 Съвместни стратегически мерки за защита от наводнения,
които ще се прилагат на двете територии, в зависимост от тяхната
специфика
С оглед на така формулираните приоритети и цели, настоящата стратегия
определя и конкретни стратегически мерки за изпълнението им. В Приложение № 1 е
дадена Програма от мерки (ПоМ).
Планирано е мерките, заложени в Съвместната стратегия да се изпълняват в
периода 2017 – 2022 г. Те са планирани на база анализ на наличната информация за
настъпили събития до 2010 г. от ПОРН на ЗБР и информацията, събрана и анализирана
за периода след 2010 г. Информацията ясно показва основните установени проблеми
и причините за случващите се наводнения в двете общини. Именно към решаване на
идентифицираните проблеми е насочен избора на мерки с цел значително намаляване
т.на риска от наводнения и ограничаване на неблагоприятните последици от наводненията
в община Ранковце и община Бобов Дол.
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След 2010 г. са регистрирани нови случаи на наводнения, засегнали и други райони
в териториалния обхват на община Бобов дол, извън разгледаните в ПОРН на ЗБР. В ПОРН
на ЗБР е извършена оценка на риска за речни наводнения съгласно Националната методика
на Р България, но данните показват, че по –голяма част от регистрираните наводнения
след 2010 г. са свързани с повърхностен отток/валежи. Такива са преобладаващата част
от причините за наводненията в периода 2011-2016г.
При разработване на мерките в Съвместната стратегия са анализирани
наводнения от реки и повърхностни води, определени в ПОРН, но също така са предвидени
и други регионални мерки за намаляване на риска от техногенни наводнения, причинени
при повреда на хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария или при
предотвратяване на критични ситуации в хидротехническо съоръжение.
Особено е наблегнато на изборът и прилагането на такива мерки, изпълнението
които ще а доведат до реализация на няколко специфични стратегически цели.
Една от тези мерки е въвеждането на система за предупреждение за „поройни
наводнения”, причинени от проливни дъждове. Тази мярка ще бъде въведена за онези
населени места в териториалния обхват на двете общини, където са идентифицирани
минали наводнения от повърхностни води. Мярката е с много висок приоритет, защото
изпълнението и ще осигури достигането на няколко цели едновременно – стратегически
цели 1.1. „Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения“,
4.1.„Подобряване на подготвеността и реакциите на населението“ и до 4.2
„Подобряване на административния капацитет за управление на наводненията.“
Подходът за избор на мерки в Съвместната стратегия за двете общини е съобразен
и с международната практика, при която се следва посоката от по-общото към поконкретното, т.е. най-напред са установяват общите категории мерки, които биха били
най-подходящи за трансграничния район, а след това от се избират специфичните мерки,
съответстващи на установените проблеми в двете общини.
При структуриране на стратегическите мерки са отчетени и регистрираните след
финализиране на ПОРН на ЗБР наводнения. Наводнения са се случили в населените места
на двете общини и в периода от 2011 до 2016 г. След анализ на причините и последиците от
наводненията, настъпили в този период, в много общини и населени места са планирани
проекти за подобряване на защитата от наводнения.
ПРИОРИТЕТ 1 ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕ
Специфична стратегическа цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали
хора при наводнения
Изпълнението на тази стратегическа цел ще има най-голям ефект в по-големите
населени места на двете общини, т.е там, където има струпване на хора. Основна част
от населението и ресурсите са разположени в по-големите урбанизирани зони, затова
защитните съоръжения трябва да бъдат насочени именно към тези зони.
В населените места наводненията не винаги са следствие от преливането
на реките. Често причината са интензивни дъждове, съчетани с некачествена или с
недостатъчен капацитет канализация. За това за изпълнението на тази стратегическа цел,
се предвиждат мерки за отводняване на градските територии. Трябва да бъде отчетено и
обстоятелството, че в равнинните райони времето за реакция е по-малко, в сравнение с
планинските, предвид по-бързото покачване на нивото на водата. Това трябва да се има
предвид при планиране на мерките за съответния район.
Хората, които са направили своя избор да живеят в близост до водата, трябва
да са наясно и за риска който поемат и трябва да предприемат собствени действия за
самозащита.
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Спасяването на човешкия живот е основна задача на държавата и обществото
и затова тази стратегическа цел е основна. В този смисъл се определят и следните
стратегически мерки за въздействие:
1.1.1. Мярка „Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите
зони“
Мярката включва нормативно регламентиране на дейностите на общинските
власти за ограничаване на строителството, вкл. незаконното, в и в близост до заливните
зони, като се сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични заснемания, ежегодни
проверки на място и други дейности. Целта е да се осигури устойчиво устройствено
планиране и защита на урбанизираните територии. Предвижда се за всички места от
териториите на двете общини, където в миналото са настъпили наводнения.
1.1.2 Мярка „Ежегодно обследване на състоянието на корекциите на реките“
Спасяването на човешкия живот е основна задача на държавата и обществото
и затова тази стратегическа цел е основна. В този смисъл се определят и следните
стратегически мерки за въздействие:
1.1.1. Мярка „Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите
зони“
Мярката включва нормативно регламентиране на дейностите на общинските
власти за ограничаване на строителството, вкл. незаконното, в и в близост до заливните
зони, като се сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични заснемания, ежегодни
проверки на място и други дейности. Целта е да се осигури устойчиво устройствено
планиране и защита на урбанизираните територии. Предвижда се за всички места от
териториите на двете общини, където в миналото са настъпили наводнения.
1.1.2 Мярка „Ежегодно обследване на състоянието на корекциите на реките“
Мярката предвижда ежегодно обследване на състоянието на съществуващите
корекции на реките на територията на двете общини. Тя се състои в организиране на
комисии с участието на представители на съответните компетентни държавни органи,
които да извършат обследванията и да се произнесат с експертни становища. В рамките
на тези обследвания ще се идентифицират места в критично състояние, изискващи
незабавна реконструкция и техните конкретни параметри на прилагане.
1.1.3. Мярка „Реконструкция и поддържане на корекциите“
Мярката се предвижда за случаите на територията на двете общини, когато са
налице доказани неудачи по време на експлоатацията на корекциите и, когато е налице
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна в отточните условия, водещи
до невъзможност да изпълняват своето предназначение. Тази мярка е в зависимост
от изпълнението на предходната мярка, тъй като ще се прилага за местата, които са
идентифицирани в критично състояние в резултат от експертните становища и решенията
на комисията при ежегодното обследване.
За община Бобов дол е установено наличие на компрометирани подпорни стени
в регулационните граници на населените места в резултат от анализа на миналите
наводнения. Допълнително от ежегодното обследване ще се конкретизират местата на
прилагане и параметрите на необходимите за реконструкция корекции.
1.1.4. Мярка „Изграждане на нови корекции“
Мярката се отнася преди всичко за населените места, където са регистрирани
минали наводнения. Следва да се приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност. С нея се цели осигуряване на по-висока степен на
защита на неселението. В зависимост от конкретния случай, може да се реализира като
изграждане на:
•
брегоукрепително съоръжение (противосвлачищна конструкция), което е особено
подходящо за община Бобов дол предвид свлачищните процеси;
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•
подпорна стена;
•
корекция на дере.
Мярката предвижда първоначално почистване (което е по-основно) и ежегодно почистване
и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия на населените
места от двете общини, където в миналото са регистрирани наводнения.

1.1.6. Мярка „Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване
на висока вълна“
Мярката предвижда дейности по премахване на препятствията за свободно
преминаване на водите чрез почистване на участъци от речните корита от дървета и
храсти, падащи дървета и дънери, строителни и битови отпадъци, други натрупвания.
Мярката е насочена предимно към участъци в извън урбанизирана територия. Мярката
се осъществява като първата година се извършва първоначално (основно) почистване, а
всяка следваща година се осъществява планирано ежегодно почистване на коритото на
реката ( за конкретни участъци с особено внимание около мостовете).
1.1.7. Мярка „Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни
водохранилища. Недопускане на преливане през короната на дигите при поройни
валежи в сравнително малки водосборни области“
Правилното управление на язовирите цели поддържането на свободни ретензионни
обеми в тях за притъпяване на върха на високите вълни. Тази мярка е свързана с мярката
за изграждането на пунктове за метеорологичен и хидрометричен мониторинг, като
целта е да се осъществи по-добро управление на язовирите и водоемите по време на
високи води.
Мярката предвижда преоценка на хидроложката и хидравлична осигуреност на
язовирните стени, особено на тези от насипен тип от гледна точка на новите нормативни
изисквания за сигурност на язовирните стени и асоциираните с тях водопроводящи
съоръжения. Мярката включва още актуализиране на аварийните планове и запознаване
на населението под такива съоръжения със съществуващите рискове.
1.1.8. Мярка „Изграждане на система за ранно предупреждение, специално
адресирани към поройни наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват“
Като специфична инвестиционна мярка е разписана мярката, свързана с
планирането, проектирането и изграждането на система за ранно предупреждение и
система за подобряване на риска от наводнения и други специфични рискове, осигуряваща
устойчивост към бедствия и екологични катастрофи на територията на трансграничния
район.
Мярката включва изграждане на обща (за двете общини) система за ранно
предупреждение за поройни наводнения, дължащи се на проливни дъждове за райони със
специфични средни или малки водосбори, където риска от поява на подобни наводнения
е висок. Вероятността за възникването на поройни наводнения се засилва и вследствие
на климатичните промени. Предвидено е мярката да включва наблюдение на валежите
и система, която осигурява незабавно предупреждение на населението като например
сирени.

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 71 of 90

Специфична стратегическа цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при
интензивни валежи и наводнения от урбанизираните територии
Наводненията са често срещани природни бедствия, които могат да нанесат
огромни щети, тъй като засягат в повечето случаи и урбанизирани територии.
След продължителен, обилен дъжд, в дадена урбанизирана територия падналите
водни маси не могат да се поемат от дъждоприемните оттоци. Евентуално съществуващите
отводнителни и охранителни канали в отделните части на територията и наличните сухи
дерета са предназначени за приемане на по-умерени количества повърхностните води
трудно поемат интензивните валежи.
Много често, пълноводните потоци от интензивни дъждове се насочват по улиците,
препълват канализацията и водата излиза над нивото на бордюрите. В такива случаи е
възможно наводняване на отделни райони от територията. При такива обстоятелства се
наводняват приземните етажи, вода нахлува в мазета, сутерени и др. помещения, явяващи
се под нивото на уличните платна.
Често пъти буйните водни потоци разрушават пътните и тротоарни платна,
повдигат и изнасят асфалтовите и тротоарни настилки, извличат земни маси и с кал,
тиня, инертни материали, строителни и битови отпадъци допълнително запушват
канализационната мрежа. Затлачват се кюнетата на деретата и каналите и се заприщват
водостоците, при което се затруднява отвеждането на водата и тя излиза извън коритата
и наводнява ниските територии на урбанизираната територия.
В такива случаи е възможно наводняването на някои от автомобилните и пешеходни
подлези, което води до блокиране на транспорта, автомобилни задръствания от загаснали
автомобили. Водните потоци изнасят земни маси и др. инертни материали по пътищата,
което затруднява или напълно възпрепятства движението и блокира трафика от превозни
средства. В този смисъл се определят и следните две приоритетни мерки за въздействие:
1.2.1. Мярка „Оценка на отвеждането и дренирането на дъждовните води и в
частност на канализационните мрежи на населеното място“
Мярката включва дейности по преразглеждане и анализ на канализационната
мрежа; въвеждане на изискване за събиране и отвеждане на дъждовните води; преоценка
и въвеждане на нови норми за проектиране с цел осигуряване на бързо и безпроблемно
оттичане на падналите в градската среда валежи.
1.2.2. Мярка „Изграждане на инженерно-технически съоръжения - охранителни,
отвеждащи канали в границите на населени места, вкл. съоръжения за изпомпване
на води“
Мярката предвижда изграждане на така нар. „охранителни канали“, които
предпазват населените места от скатови дъждовни води, стичащи се от съседни
територии. Те възпрепятстват тяхното навлизане в населеното място или в друг обект.
Осигуряват бързо отвеждане на водите от урбанизираните територии при интензивни
валежи и наводнения.
1.2.3. Мярка „Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения”
Мярката предвижда преустройство изграждане на канавки, резервоари, шахти и
др.
Специфична стратегическа цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за
живот
Тази цел е насочена към обектите за обществено питейно-битово водоснабдяване,
кладенци и помпени станции, електро подстанции, газови компресорни станции, АГРС
и др. Възстановяването на водоснабдяването е от първостепенно значение, следвано от
електрозахранването на населените места.
Ефектът от изпълнението на тази цел ще се прояви в най-висока степен в
урбанизираните територии. Предвидени са следните две приоритетни мерки за
въздействие:
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1.3.1. Мярка „Документиране на събитията и оценка на щетите от наводненията“
Мярката включва дейности относно създаване на специализирана база данни
за събития и прилагане на предварително разработена методика за оценка щетите от
наводнения от специалисти оценители.
1.3.2. Мярка „Оценка на щетите по сгради и инфраструктура“
Мярката включва специализирани дейности, осигуряващи определяне на щетите
по засегнати от наводнения сгради и инфраструктура. Някои сгради ще се нуждаят от
допълнителна оценка и ремонт.
1.3.3. Мярка „Оценка на устойчивостта и годността за ползване на засегнати от
наводнения сгради и инфраструктура”
Мярката включва специализирани дейности за определяне устойчивостта
и годността за ползване на засегнати от наводнения сгради и инфраструктура. За
изпълнението и се предвижда сформиране на комисии, чиито членове са представители
на компетентните органи и се произнасят с експертни становища.
1.3.4. Мярка „Изпомпване на води от най-засегнати райони на населените места“
Мярката включва дейности по изпомпване на води от залети ниски части в
населените места на общините, в т.ч. жилищни, смесени жилищни, индустриални
райони и места за спорт и отдих. Изпълнява се при необходимост в случай на настъпване
на наводнението.
Специфична стратегическа цел 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от
социалната инфраструктура
Сградите на болници, общински администрации, полицейски и пожарни
управления, училища, детски градини и други, са жизнено важни в бедствени ситуации.
Колкото е по-голямо населеното място, толкова е по-голяма тяхната значимост. Особено
внимание трябва да се обърне на тези сгради, които са единствени за дадено населено
място или за голям район.
Въпреки, че в случая целта е живота и здравето на хората, действието ще рефлектира
и върху функционирането на администрацията, предприятията в сферата на услугите и
икономическия сектор. В този смисъл се определят и следните две приоритетни мерки за
въздействие:
1.4.1. Мярка „Оценка на щетите по сгради и инфраструктура“
Мярката включва специализирани дейности, осигуряващи определяне на щетите
по засегнати от наводнения обекти от социалната инфраструктура. Някои сгради ще се
нуждаят от допълнителна оценка и ремонт
1.4.2. Мярка „Изграждане на инженерно-технически съоръжения - охранителни,
отвеждащи канали в границите на населени места, вкл. съоръжения за изпомпване
на води“
Мярката предвижда изграждане на така нар. „охранителни канали“, които
предпазват обектите от социалната инфраструктура а от скатови дъждовни води, стичащи
се от съседни територии. Те възпрепятстват тяхното навлизане в обектите от социалната
инфраструктура. Осигуряват бързо отвеждане на водите от урбанизираните територии
при интензивни валежи и наводнения.
ПРИОРИТЕТ 2 ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА
ИНФРАСТУРКТУРА И БИЗНЕСА
Специфична стратегическа цел 2.1. Подобряване на защитата на обекти от
техническата инфраструктура
Критичната инфраструктура е сравнително ново понятие, но в настоящите
действия се има предвид някои от елементите като: основни връзки с пътната и ж.п.
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инфраструктура, мостове, летища, пристанища и др. Особено внимание трябва да се
насочи към потенциално опасните язовири над населените места.
Спирането, неизправно функциониране или разрушаване на тези елементи би
имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението,
околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на
държавното управление.
Изпълнението на тази стратегическа цел ще има ефект в най-висока степен в
урбанизираните територии. Въпреки, че в случая целта е живота и здравето на хората,
действието ще рефлектира и върху стопанската дейност, която е в пряка зависимост от
доброто функциониране на критичната инфраструктура.
2.1.1. Мярка „Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които водят до
подприщване на речния отток“
Мярката може да бъде изпълнена като действия по премахване или реконструкция
на съоръжения с недостатъчна хидравлична проводимост, които водят до подприщване
на водните нива в участъка над тях. Също така може да се предвиди като промяна
на местоположението на оградните брегозащитни съоръжения с цел увеличаване
проводимостта на течението. Очакваният резултат от изпълнението й е адекватна
поддръжка на мостовете, които са предпоставка за неблагоприятни последици от
наводненият, както и разширяване на коритото на реката (с определените метри) в
участък с определена дължина (в метри).
2.1.2. Мярка „Обследване на техническото и експлоатационното състояние на
мостовете“
Мярката е превантивна. Предвидена е с цел избягване на аварии и “разрушаване”,
особено при наводнения. Изпълнението и се състои се в ежегодно провеждане на комисии
на компетентни държавни органи, с участието и на общинските институции, АПИ (където
мостовото съоръжение засяга пътна инфраструктура) и МТИТС (където има железопътна
инфраструктура). Могат да бъдат привлечени и експертни лица от други институции за
изразяване на експертно становище.
2.1.3. Мярка „Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние
на язовирните стени и съоръженията към тях“
Мярката акцентира върху обследване състоянието и безопасността на язовирите
на територията на двете общини (независимо от собствеността на съоръженията) и е
изключително важна за избягване на аварии и разрушаване на язовирните стени при
наводнения. Необходимо е изготвяне на програма за извършване на редовна проверка на
техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, с конкретизирани
срокове и отговорности.
2.1.4. Мярка „Премахване на опасни, пречещи и/или неефективни язовири“
Мярката предвижда премахване на някои малки язовири, които не изпълняват
своето първоначално предназначение и представляват потенциална опасност за
разположените под тях обекти и населени места. Мярката е свързана с резултатите от
предходната мярка, тъй като от анализа при ежегодното обследване на язовирните стени
и съоръженията към тях, ще бъдат идентифицирани тези язовири, които представляват
потенциална опасност. Анализът на фактическата обстановка на община Бобов дол
показва необходимост от премахване на язовир Долистово, частна собственост, но е
необходимо изготвяне на конкретен проект.
2.1.5. Мярка „Реконструкция и ремонт на язовири“
Мярката е насочена е към съществуващите общински язовири, които са
определени в недобро техническо състояние и включва дейностите по реконструкция
на самата язовирна стена, като повишаване височината на нейната корона, увеличаване
проводимостта на съоръженията за отвеждане на високите води.
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Специфична стратегическа цел 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански
обекти.
Тази стратегическа цел се отнася за заводските ТЕЦ, помпени станции, газокомпресорни и газо-разпределителни станции, електроподстанции, индустриални ж.п.
гари и др.
Целта е особено важните за функциониране на индустрията обекти, отделни
съоръжения и инсталации, да бъдат обект на специално внимание, не само в заливните
зони, но и в тези разположени в близост до тях.
По правило тези обекти са в равнинни територии, т.е., където наводненията са попредсказуеми, но тяхната продължителност е по-голяма. Защитата на този вид обекти
има и допълнителен ефект, тъй като в много случаи те захранват енергийно населените
места. Също така с тяхната защита се предотвратява възможността за последващо
замърсяване на околната среда с непредвидими последствия.
От информация в Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил е
видно, че на територията на община Бобов дол са определени следните значими критични
места и потенциално опасните обекти (инфраструктура, производства):
Списък на потенциално опасни обекти от местно значение.
1. Сгуроотвал „Каменик”, Бобов дол;
2. „Мини Бобов дол” АД;
3. Химводочистка, ТЕЦ „Бобов дол”;
4. Производство на водород, ТЕЦ „Бобов дол”;
5. Шламохранилище „Връчва І”, Бобов дол;
6. Шламохранилище „Връчва ІІ”, Бобов дол.
2.2.1. Мярка „Изграждане на земно-насипна дига и комбинация“
С мярката се цели защита на потенциално опасните индустриални обекти на
територията на община Бобов дол. Дори и да няма регистрирани данни за наводнения
на тези обекти, негативното потенциално въздействие, което ще окажат върху околната
среда показва необходимост от повишена и по-специална защита за тях. Земно-насипната
дига са най-често използваната алтернатива извън границите на населените места. В
населените места са малко прилагана опция поради необходимостта от значително
пространство за тяхното изграждане. Мярката може да бъде реализирана и като друг вид
решение - изграждане на диги в комбинация с биологично укрепване.
Тази мярка е насочена към защита на значими стопански обекти на територията
на ТЕЦ Бобов дол. Ще се приложи за места, които не са защитени към момента, като
предстои преценка къде точно е необходимо да бъдат изградени защитни съоръжения.
2.2.2. Мярка „Възстановяване на компрометирани диги“
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в експлоатацията на съществуващите
диги, нарушаване на тяхната цялост в резултат от и преминаване на селскостопански или
горски пътища, изграждане на газопроводи, водопроводи и др. Мярката е насочена към
участъци в извън урбанизираните територии, където Междуведомствената комисия при
огледите на място установи, че са налице компрометирани диги.
ПРИОРИТЕТ 3 ПОВИШАВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Специфична стратегическа цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните
системи
Градските канализационни системи - колектори и тръбопроводи, ПСОВ, КПС
и заустващи колектори, подлежат на защита като значителен източник на замърсяване,
вкл. и риск за човешкото здраве при спиране на работа и смесване на непречистените
отпадъчни води с речните води.

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 75 of 90

Наводненията имат сериозни последствия за околната среда и човешкото здраве поради
уязвимостта на малките източници за питейна вода и отходната канализация. Нарушенията
във водопроводните и канализационните системи по време на бедствие, водят до големи
здравни и финансови рискове.
В някои от случаите на наводнения, причините са в не добре работещата
канализация. За това преразглеждане на оразмеряването, реконструкцията и разширението
на обхвата на канализационните мрежи е от важно значение за населените места.
Трябва да бъдат взети предпазни мерки за предотвратяване на вредите по тези
инфраструктури и да бъдат планирани алтернативни решения, които да гарантират
водоснабдяването и функционирането на канализацията при авария. По правило, ПСОВ
и КПС се намират в ниските места, а заустващите колектори контактуват с водни обекти
т.е. тези елементи на канализационната система са изключително уязвими.
3.1.1. Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води на населените места“
Мярката може да бъде изпълнена чрез изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над и под 2 000 е.ж. при
стриктно спазване на нормите за оразмеряване и проектиране на ПСОВ и/или чрез
поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние. Предвид
липсата на изградена канализационна мрежа в повечето населени места в община Бобов
дол и община Ранковце (очакванията са първото действие да е с превес).
Специфична стратегическа цел 3.2. Минимизиране на засегнатите зони за защита
на водите, защитени територии и защитени зони
СОЗ около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и други зони
(чувствителните зони, зоните по НАТУРА 2000) за защита на водите, трябва да бъдат
запазени като такива от първостепенна важност за хората и индустрията.
Тези зони са потенциално най-застрашени от наводнения, като такива имащи
директна връзка с водите. Действията трябва да са насочени преди всичко към
предотвратяване на пренос на замърсяване. Зоните по ЗЗТ, влажните зони включени
в Натура 2000 и др. от този вид са най-чувствителни към въздействие (замърсяване и
унищожаване в случай на наводнения), поради което трябва да бъдат извършени действия
за тяхното опазване за бъдещите поколения. Влажните зони и други ЗТ, съществуването
на които зависи от водите, по правило са разположени в или контактуват с водни обекти.
Като такива, те са потенциално застрашени в случай на наводнения и за тяхната защита
трябва да има съответни действия. Предвидени са следните две мерки:
3.2.1. Мярка „Оценка на щетите по сгради и инфраструктура“
Мярката включва специализирани дейности, осигуряващи определяне на щетите
по засегнати от наводнения обекти и инфраструктура, свързана с водоизточниците за
ПБВ, както и СОЗ.
3.2.2. Мярка „Надграждане на диги“
Мярката е предвидена като класически метод за опазване на зоните за защита на
водите. Предвидена е да се изпълни за застрашени от настъпване на наводнения участъци,
в които са идентифицирани обекти и инфраструктура, свързана с водоизточниците за
ПБВ, участъци, попадащи в Натура 2000 и др. Необходима е правилно хидроложко и
хидравлично оценяване на речното течение в конкретния участък, в който попада ЗЗ,
което е свързано с избор на габаритите на дигите.
Специфична стратегическа цел 3.3. Подобряване на водозадържащата способност
на земеделски, горски и крайречни територии
Европейската тенденция е: Повече място за реката – повече сигурност за хората. Всеки
ретензионен обем и площ, било тя земеделска, задържа определени водни количества за
определено време.
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Наличието на такива обеми и територии позволява бавно и умерено покачване на водното
ниво, предотвратявайки високи вълни и допринася за самопречистването на водите.
Съвместната стратегия трябва да включва мерки, свързани с насърчаване на практики на
устойчиво, земеползване подобряване на задържането на води, както и контролираното
наводняване на определени райони в случай на наводнение.
Необходимо е да се улови поройното водно течение, в териториите с висока
надморска височина и да се забави преминаването му надолу, което е в полза на
разположените в по-ниските части населени места. Основният замисъл е, че дърветата,
подлеса и мъртвата дървесина увеличават хидравличната “неравност” на наводнявания
район, забавяйки преминаването на поройните потоци. Крайният ефект е да се забави и
намали максималното ниво на поройното, наводняващо течение.
За това трябва да се обръща все повече внимание на т.нар. екосистемни услуги
на горите. За да се онагледи значимостта на екофункциите на гората, може да я сравни
с ролята на дунапренова гъба, която поема водата, когато тя идва в повече и я отпуска
бавно и полека, запазвайки територията около себе си и осигурявайки ни и питейна
вода. Също така се възпрепятства и образуването на така наречената „висока вълна“.
Спешно е необходимо да се увеличи площта на защитните гори, които предпазват големи
територии особено при поройни водосбори. Интегрирано управление на гори и води
е жизнено необходимо. “Трябва институциите да се съберат и да говорят какво трябва
да направят заедно” да не се унищожават горите, които имат способността да задържат
водите.
Крайречните гори са сред най-богатите на биоразнообразие естествени
местообитания за редица видове. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са
изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време
естествено пречистват водата в реката. Също така при поройни дъждове, високите води
могат да се разливат в крайречните гори и така да забавят своята разрушителна скорост.
Благодарение на крайречните гори, част от водата отново се връща в реките. Те
задържат придошлите води на реките и не им позволяват да излязат от речните корита, за
да предизвикат наводнение. Изсичането на крайречните гори ще засили наводненията.
3.3.1. Мярка „Осигуряване на скатовете за задържане“
Мярката включва мероприятия за увеличаване на грапавината чрез залесяване,
изграждане на тераси и заграждения от биологичен и изкуствен материал. С прилагането
и се цели редуциране оттока на вода чрез залесяване с подходящи дървесни видове.
Необходимо ще е привличането на експерт и спазване на нормативни изисквания.
3.3.2. Мярка „Изграждане на защитна стена от габиони в комбинация със залесяване
(биологично укрепване)“
Мярката предвижда използването на габиони, изработени от двойно-усукана
телена мрежа, запълнени с едър трошен речен камък. Приема се, че те са екологично
щадящ способ, който в съчетание с залесяване на подходящи дървесни видове е подходящ
способ за повишаване на водозадържащата способност в съответните територии.
ПРИОРИТЕТ 4 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОДГОТВЕНОСТТА И РЕАКЦИИТЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО
Специфична стратегическа цел 4.1. Повишаване подготвеността на населението за
наводнения
Хората трябва да са подготвени и да реагират правилно в случай на наводнения, но
те трябва и да свикнат с предизвикателствата на природата и да действат за самозащита.
Изменената ситуация изисква нов подход и за целта трябва да се предвидят действия.
Хората трябва да осъзнаят и да приемат риска, а тези които са избрали да живеят при
повишен риск - да действат за своята защита и да носят последствията.

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 77 of 90

От съществено значение е осъзнаването от обществото на факта, че наводненията
са част от природата. Трябва да сме наясно със съществуването на този риск, което
означава той да бъде признат, да имаме представа за него и да бъде правилно отчитан
при предприемането на каквито и да било действия. Ако няма правилна представа за
опасността, то и решенията които ще се вземат няма да бъдат ефективни. Това познание
може да бъде придобито с помощта на информираност и обучения.
4.1.1. Мярка „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите
свързани с наводненията“
Мярката предвижда организиране и провеждане на специално организирани
събития за получаване на знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение.
Възможни действия са изготвяне на видео материали и брошури и провеждане на кръгли
маси по въпроса за наводненията в двете общини, с участието на представители на
общинските и областни администрации, на БДЗБР, ГД ПБЗН, местни организации и др.
4.1.2. Мярка „Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на
населението чрез използването на съвременни способи и технологии“
Мярката предвижда съобщения в регионалните медиите, публикуване на
информация на сайта на общината по въпросите, свързани с управлението на риска от
наводнения.
Специфична стратегическа цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при
наводнения
Изследванията показват, че опасността от наводнения в последните години се
увеличава, като едни от основните причини са изменението на климата, интензивното
социално-икономическо развитие, урбанизацията. Нанесените щети от наводнения
през последните години са показател, че обществото не е достатъчно подготвено да се
противопостави на този нарастващ риск.
От съществено значение е осъзнаването от обществото на факта, че наводненията
са част от природата. Трябва да сме наясно за съществуването на този риск, което
означава той да бъде признат, да имаме представа за него и да бъде правилно отчитан
при предприемането на каквито и да било действия. Ако нямаме правилна представа за
опасността, то и решенията които вземаме няма да бъдат ефективни. Това познание може
да бъде придобито с информиране и обучения.
Познаването на опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността (размери, скорост на вълната) и
разпространение на въздействието, е необходимо условие което трябва да бъде предадено
убедително на населението и институциите.
За намаляване на вредното въздействие на наводненията са необходими взаимни
действия на засегнатата общественост и държавните институции. Навременните
предупреждения и прогнози са важен елемент за адекватното поведение на гражданите
при бедствие. За осигуряването на съвместни действия между общественост и власти е
необходимо създаването на платформа за информиране и участие на обществеността при
вземането на решения.
Обществеността трябва да бъде информирана от компетентните органи, че
наводненията са естествен компонент на речният хидроложки режим. Да се повиши
съзнанието за необходимостта от ограничения на дейности от икономически характер в
рисковите зони. Информацията за ограниченията относно строителството в такива зони
трябва да е леснодостъпна. Информацията за оценката на риска трябва да бъде поднесена
в разбираем вид.
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Обществеността трябва да бъде насърчавана да предприема индивидуални
мерки за защита и да бъде информирана как да действа при бедствена ситуация. Това
изисква прогнозната и друга информация да бъдат леснодостъпни, както и медийното им
разпространение.
Всички предвидени мерки за превенция и защита от наводнения трябва да бъдат
събрани в подробен план за действие. Тези планове трябва да са няколкогодишни.
Участието на обществеността е от голямо значение за успешното прилагане на тези
планове.
Необходимо е държавните институции да осигурят достъпно информиране
относно превенцията и защитата от наводнения. Информацията трябва да бъде
разпространявана активно и навременно, а не само при поискване.
4.2.1. Мярка „Повишаване готовността на населението за реагиране при наводнения“
Мярката се състои в разработване и осъществяване на програми за превантивна
дейност чрез средствата за масова комуникация; провеждане на учебни тренировки
за отработване на действия за спасяване на хора и лично имущество; осигуряване на
неприкосновен запас с вещи и храни от първа необходимост за населението.
4.2.2. Мярка „Популяризиране използването на застрахователни продукти в
застрашените от наводнения райони“
Мярката включва създаване и разпространение на компенсиращи механизми за
нанесени щети.
ПРИОРИТЕТ 5 ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Специфична стратегическа цел 5.1. Прилагане на съвременна нормативна уредба
за устройствено планиране на териториите,свързани с управление на риска от
наводнения
Предвид променената ситуация и предизвикателствата на природата, трябва
да бъдат преразгледани и променени законовите и подзаконовите документи за
устройственото планиране, строителството, превантивната и оперативната защита и
други дейности, имащи отношение към наводненията.
Намаляването на риска от наводнения следва да се основава на интегриран подход
на всички нива на управление в съответствие с вече съществуващите законодателни
актове в различните сектори. За това, както и за постигане на дълготрайна устойчивост на
обществото при наводнения, е необходим основен преглед на действащото нормативни
документи, подобряване на механизмите за намаляване на риска от наводнения, промени
в съществуващи или приемането на нови нормативни актове в областта на планирането и
действията за намаляване на последиците от наводнения.
Наложително е да се извърши преглед и да се направят промени в съответните
сектори за намаляване на риска от наводнения чрез ясно дефиниране на структурата и
взаимовръзките на органите за управление в условията на бедствия. На първо място,
трябва да се преразгледат нормите за устройствено планиране с рисковите за заливане
райони и строителните норми в тази връзка. Колкото и добри нови документи да бъдат
изготвени, слабото място е тяхното прилагане по места - трябва да има конкретни
действия в тази посока.
В Националната програма за развитие на България 2020 (приета с Решение на
МС № 1057/20.12.2012 г., в сила до края на 2020 г.) има приоритети за усъвършенстване
и интегриране на националната система за планиране и управление на регионалното
развитие и системата за пространствено планиране и за създаване на условия за опазване
и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични
промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси. Те са
подкрепени от мерки, насочени към подобряване и усъвършенстване на законодателната
рамка в областта на регионалното и устройственото планиране.
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Постигане на устойчиво развитие на районите и общините за подобряване на
техническата инфраструктура във водния сектор, предотвратяване на негативните
последици от изменението на климата, опазване, поддържане и възстановяване на
биологичното равновесие. Целта ще бъдат постигнати като се насочат дейностите към
подобряване на качеството на водоснабдителните услуги, изграждане и модернизиране
на канализационната система за населени места. Специално внимание се отделя на
превенцията на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите
и създаване на система за ранно предупреждение и оповестяване на регионално и
местно ниво с цел своевременно информиране и повишаване ефективността на
защита на населението при бедствия и аварии.
5.1.1. Мярка „Изготвяне на указания за разработването и готовността за
изпълнението на плановете за защита при бедствия, включително от наводнения“
Мярката включва изготвяне на конкретни указания от Съвета за намаляване на
риска от бедствия по ЗЗБ към община Бобов дол.
5.1.2. Мярка „Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в постоянна
връзка с НИМХ, МОСВ/БДЗБР, областен щаб (областна администрация) и МВР/
ДПБЗН. Изготвяне на общински план за действия при наводнения“
Мярката включва дейностите на сформирания кризисен общински щаб към
община Бобов дол, в т.ч. проведено първо заседание на новосформирания кризисен щаб;
проведени заседания на кризисния щаб; взети адекватни решения на кризисния щаб;
както и конкретни етапи на изготвяне на общински план за действие при наводнения.
5.1.3. Мярка „Въвеждане на ограничителен и/или забранителен режим за определени
дейности в границите на заливаемите територии“
Мярката предвижда категорични забрани или ограничения, въведени от общината
в границите на заливаемите територии.
Специфична стратегическа цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за
управление на риска от наводнения
Намаляването на риска от наводнения и насърчаване културата на устойчивост
се извършва не само чрез информиране за опасностите, физическия, социалния и
икономическия риск, но и чрез ефективното използване на системите за мониторинг, и
на тази база прогнози, ранно предупреждение и оповестяване.
Важна стъпка за това е осигуряване на поддръжка в оперативен режим на системите
и особено на НИМХ - БАН за прогноза, мониторинг и ранни предупреждения за опасни
явления от хидрометеорологичен произход, както и подобряване на процеса за събиране,
обработка и обмен на данни за намаляване на риска от наводнения. Привличането
на научния потенциал при прогнозиране и за предотвратяване или намаляване на
последствията от бедствия и подготовката на населението ще доведе до подобряване на
диалога и сътрудничеството между научните общности и специалистите, работещи в
сферата на оценката, управлението и намаляването на риска от бедствия.
Планира са да се изгради Национален център за управление на водите и
предупреждение при наводнения и засушаване. Центърът ще предоставя информация в
реално време за състоянието на повърхностните води в цялата страна – метеорологичните
прогнози на НИМХ, информация от системата за мониторинг на водното ниво на
хидрометрични станции на реките и водното ниво на язовирите.
Централизираното събиране, обработване и анализ на информацията ще позволи
взимане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите
между всички участващи в управлението и експлоатацията държавни структури – МОСВ,
БД, НИМХ, Предприятие „Язовири и каскади“, ЦДУ, „Напоителни системи“ ЕАД
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5.2.1. Мярка „Изграждане на пунктове за метеорологичен и хидрометричен
мониторинг на територията на двете общини“
Към момента на територията на Община Бобов дол и Община Ранковце няма
такива. Пунктовете като част от мрежата за метеорологичен и хидрометричен мониторинг
представляват съществен елемент от съвременната система за управление на риска
от наводнения. Още повече, че съществуващата в момента система на територията на
Р България изисква осъвременяване и модернизиране, за да може да се предоставя в
реално време информация за прогнозиране и предупреждение за наводнения, както и
да се осигурят необходимите данни за планиране на необходимите мерки за тяхното
смекчаване.
Мярката предвижда осигуряване на повече и по-надеждни данни за водния
ресурс и неговата динамика в реално време. Тази мярка е необходима за прогнозиране на
наводненията в реално време.
Специфична стратегическа цел 5.3.
Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управлението на
риска от наводнения
Институционален капацитет. Като се има предвид измененията на климата и
големите щети, които предизвикват наводненията, трябва да има адекватни действия за
повишаване на институционалния капацитет на компетентните институции, за техническо
обезпечаване и за финансово осигуряване на дейностите - на първо място за превенция.
Необходимо е развитие на институционален капацитет за определяне и прилагане на
действията по намаляване на риска от наводнения във всички критични сектори.
Намаляването на риска от наводнения изисква солидна институционална база, която
следва да бъде засилена чрез изграждане на капацитет, добро управление, насърчаване
на подходящи политики, улесняване на информационния поток и приемане на ефективни
механизми за координация.
Доказана от практиката е, че най-ефективни са действията на ниво речен басейн
или подбасейн на национално и трансгранично ниво. На този принцип трябва да се
действа за мониторинга на водите, за изграждане на системи за ранно предупреждение, за
укрепване на компетентните администрации и т.н. Необходимо е да се осъзнае важността
и спецификата на местното самоуправление, децентрализирането на отговорностите и
ресурсите за намаляване на риска от наводнения до съответните компетентни органи на
басейново и местно ниво.
Техническо обезпечаване. Поради краткото време за реакция (особено при
поройни наводнения), ранното предупреждение трябва да се основава на информация
в реално време от мрежата от автоматични уреди за измерване на дъжд комбинирана с
количествени данни за валежите от радари. Системата за предупреждение за наводнения
трябва да е децентрализирана и в състояние да подава предупреждения на местно ниво
които биха се забавили ако първо трябва да бъдат обработени на централно ниво.
Разпространението на информация е специфична дейност, която изисква
значителен опит при местни условия. Информирането трябва да става в съответствие с
отработените национални подходи, използвайки ефективни информационни технологии.
Научно-приложни разработки. Системите за прогнози и ранно предупреждение са
предпоставка за успешно намаляване на щетите от наводнения. Ефективността им зависи
от нивото на подготовка и коректно разчитане на данните. Отговорните институции
трябва да предоставят навременно и надеждно предупреждение и прогнози.
Специална подготовка за спешни спасителни мерки и мерки за сигурност трябва да бъде
планирана и изпълнявана на всички нива, вкл. и обществеността, чрез поддържането
на поток от базисна информация и редовни учебни и тренировъчни действия.
Традиционните и новаторските технологии трябва да съществуват в хармония по
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ефективен начин и да бъдат използвани за взаимна проверка и сравняване на данните.
5.3.1. Мярка „Създаване на капацитет на компетентните органи“ (общините, БДЗБР,
МОСВ, институции от Бивша югославска република Македония)
От съществено значение е да се обезпечат необходимите човешки и други ресурси
за управлението на риска от наводнения. Често това е един от най-трудните аспекти от
изпълнението на мерките за управление на риска от наводнения, поради трудностите при
набирането на персонал с подходящи знания и опит.
Мярката предвижда назначаване на допълнителен персонал, възлагане на дейности
на външен изпълнител, обучения и преквалификация, допълнително натоварване на
експерти по места.
Специфична стратегическа цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по
водното течение за съответното водно тяло
Принципът на солидарността е основен – действията за защита в една част на
басейна не трябва да влошават условията в друга.
Опитът сочи, че мерки срещу наводненията, предприети на локално ниво могат да
имат отрицателен ефект надолу и нагоре по течението. Важно е да се отчита влиянието
върху целия речен басейн. При трансграничните реки е необходимо международно
сътрудничество. Такова сътрудничество вече съществува за няколко речни басейна в
Европа.
Разработването на програма за действие при наводнения за целия речен басейн
и подобни подбасейнови планове за действие трябва да се основават на интегриран
подход като се има основно предвид изискванията на Рамковата Директива за водите и
11-те свързани с нея Директиви, както и плановете за управление на речните басейни и
програмите от мерки към тях отново в синхрон с Рамковата директива за водите.
Транснационалните усилия трябва да се подобрят, за да се възстановят естествено
заливаемите при наводнения зони в реките, за да активира капацитета на естествените
влажни зони и заливните равнини за да задържат водата, облекчават въздействията от
наводненията и ограничават негативните последици като замърсяване.
Водите не признават национални граници. Опитът е показал, че местните
мерки за защита от наводнения може да имат отрицателни последици както надолу по
течението така и директно срещу течението. Следователно, тези ефекти трябва да бъдат
оценени.
Когато тези ефекти пресичат националните граници, трансграничното
съгласуване е задължително. Поради това е важно да се вземе предвид цялата засегната
от въздействието площ.
В допълнение към програмата за действие, обхващаща един водосбор, в
конкретните планове за действие при наводнения за подбасейните и притоците, ще бъде
необходимо да се отразяват изискванията за целия басейн. Програмата покриваща целия
басейн, както и плановете за подбасейните трябва да следват тези основни принципи и
подходи и се допълват взаимно едни други.
Има голяма необходимост от укрепване на сътрудничеството, разбиране и
приемане на подходите, споделяне на опит, обмен на информация, за да сме подготвени
за решаване на общ проблем на различни нива в рамките на национален басейн и сред
международните речни басейни. Ето защо, натрупаният опит на ниво под-басейни и
притоци следва да се обменян редовно.
Необходимо е насърчаването на мерки за защита от наводнения за целия водосбор
на речният басейн, надхвърляйки регионални и национални граници. Това може да се
постигне чрез съвместни действия на отговорните институции по регионално планиране,
транспорт, развитие на населените зони, речен контрол, хидрология и метеорология.
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5.4.1. Мярка „Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения,
огради, складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла
или дерета“
Мярката включва премахване на всички строежи и подприщващи съоръжения,
намиращи се в речните корита и нарушаващи тяхната проводимост. Създаване на
обстановка на нетърпимост към такива незаконно изградени обекти.
5.4.2. Мярка „Организация и информиране на заинтересованите страни надолу по
течението.“
Мярката включва засилена комуникация в рамките на целия речен басейн.
Необходимо е информиране на всички заинтересовани страни надолу по течението за
евентуална опасност от наводнения.
5.4.3. Мярка „Активизиране на усилията за постигане на по-нататъшно (и
впоследствие, пълно) съответствие с изискванията на Рамковата Директива за
водите и Директивата за наводненията на ЕС“
Мярката предвижда пълно съответствие с европейското законодателство в
областта на управление на риска от наводнения.
Специфична стратегическа цел 5.5. Осигуряване на адекватно реагиране на
публичните институции при наводнения
Това означава проактивна дейност на всички нива на управление и координация
между отговорните институции. Подчертава се и важността на координацията и
взаимодействието и в международен план. Акцентира се и върху подготовката на
специалистите за действие при наводнения. При възникване на наводнение е необходима
бърза и адекватна реакция за справяне с последиците. На базата на конкретни примери
на бедствени ситуации действията на различните държавни институции трябва да са ясно
разписани и спазвани. Изрична е ролята на обучението за действие при наводнения.
Необходима е добра координация между всички структури, участващи в
спасяването и преодоляването на последиците от наводнения. Всички участващи
структури стриктно следва да изпълняват разпорежданията на по-висшестоящите органи
при действие при кризи. Необходимо е спасителните екипи да бъдат добре екипирани и
обучени. Следва да се създаде единна комуникационна система за УРН.
Трябва да бъдат подготвени качествени национални и местни аварийни планове за
наводненията. Отговорните власти трябва да имат капацитет да реагират на бедствията в
съответствие с тези аварийни планове.
5.5.1. Мярка „Разработване и актуализиране на плановете за защита при бедствия
(част наводнения)“
Мярката предвижда участие на компетентните органи по управление на риска
от наводнения още от самото начало при разработването на планове за действия при
природни бедствия, аварии.
5.5.2. Мярка „Разработване и изпълнение на областни и общински програми за
намаляване на риска от бедствия вкл. наводнения“
Областните и общинските програми включват планиране на мероприятия за
защита на критични участъци при опасност от преливане на диги и защитни съоръжения
или локална защита на съоръжения от особена важност при критична ситуация. Мярката
предвижда адекватно отразяване на управлението на риска от наводнения в областните
и общински програми за намаляване на риска от бедствия.
5.5.3. Мярка „Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и
за управление на риска от наводнения на други държави“
Важно е да се работи в тясно сътрудничество с община Ранковце, Бивша югославска
република Македония, за да се гарантира, че предприетите от Община Бобов дол мерки
няма да се отразят неблагоприятно върху наводненията в община Ранковце.
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Или така наречения принцип на солидарността. Този принцип е от особена важност за
мерките, разписани в Съвместната стратегия, която се разработва на трансгранично ниво.
5.5.4. Мярка „Евакуация на хора и техника при преминаване на по-големи водни
количества от оразмерителните“
Мярката е предвидена да се изпълнява само при настъпване на събитието.

3.3 Разработване на финансова рамка за изпълнение на мерки за
превенция и защита от наводнения, в зависимост от територията на
всяка от общините

Целта на финансовата рамка на Съвместната стратегия за периода 2018 2022 г. е да обвърже нужните финансови ресурси с възможностите на източниците на
финансиране.
Анализът на възможните източниците на финансиране на мерките, предвидени в
Съвместната стратегия показва, че прогнозните възможни средства са 6, 409 млн. лв.
общо за 6 годишния период или средногодишно 1,068 млн. лв. Прогнозното разпределение
на средствата по години е както следва:
=>
За 2017 г. – 0,340 млн. лв.
=>
За 2018 г. - 0,853 млн. лв.
=>
За 2019 г. - 1,144 млн. лв.
=>
За 2020 г. - 1,866 млн. лв.
=>
За 2021 г. - 1,664 млн. лв.
=>
За 2022 г. – 0,542 млн. лв.
Разпределението на посочените средства по общини е както следва (Приложение № 1
Програма от мерки):
За Община Бобов дол:
3 995 198 млн. лв. – за 6 г. период
средно годишно - 0,666 млн. лв.
За Община Ранковце:
1 703 560 млн. лв. – за 6 г. период
средно годишно - 0,284 млн. лв.
Общите мерки за двете общини:
0,710 млн. лв. – за 6 г. период
средно годишно - 0,118 млн.лв.
Съгласно предложените стратегически мерки за община Бобов дол, разпределението на
необходимите средства по години е следното:
Период
година
Размер на
разходите
(лв.)

2017

2018

333 514

379 644

2019

2020

2021

2022

Общо

653 760 1 226 260 1 173 760 228 260 3 995 198

Съгласно предложените стратегически мерки за община Ранковце, разпределението на
необходимите средства по години е следното:
Период/
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Общо
година
Размер на
разходите
6 860
171 160 387760
537 760
387760
212 260 1703 560
(лв.)
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За общите мерки за двете общини, разпределението на необходимите средства по години
е следното:
Период/
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Общо
година
Размер на
разходите
302 000 102 000 102 000 102 000 102 000 710 000
(лв.)
Анализът на представените данни показва, че:
1.
Има недостиг на средства, който за територията на Община Бобов дол е 3 252 260
лв., а за територията на Община Ранковце е 1 614 560 лв. или общо е за 4 866 820 лв.
2.
Трябва да се има предвид, че Съвместната стратегия съдържа както мерки за
защита и предотвратяване на наводнения, които задължително трябва да бъдат изпълнени,
така и мерки, които имат препоръчителен характер.
Ако разходите за изпълнение на мерките с препоръчителен характер се приспаднат от
общите разходи за изпълнение на Съвместната стратегия, тъй като тяхното изпълнение
зависи от други обстоятелства и компетенции на други институции, то:
•
за община Бобов дол ще са необходими 1 963 698 лв. (а при възникване на
наводнение ще са необходими още 110 000 лв.)
•
за Община Ранковце ще са необходими 1 098 060 лв. (а при възникване на
наводнение ще са необходими още 110 000 лв.)
•
общо за Съвместната стратегия ще са необходими 3 061 758 лв. (а при възникване
на наводнение ще са необходими още 220 000 лв.).
3.
Обикновено в първите години се получават големи натрупвания на разходи за
изпълнение на съответните мерки. Опитът показва, че отделянето на сериозен финансов
ресурс за кратък период от време затруднява централната и местните власти и е
необходимо намирането на приемлив подход за разпределение на тежестите през целия
6 годишен период. За да се осъществи подобна задача, е извършено приоритизиране на
част от мерките, чието осъществяване търпи отлагане във времето, както следва:
•
Изграждане на диги извън населените места, предназначени за защита на
транспортната инфраструктура и други обекти от Приоритет 2: По-висока степен на
защита на критичната инфраструктура и бизнеса и Приоритет 3: Повишаване защитата
на околната среда
•
Ремонт на диги извън населените места, предназначени за защита на транспортната
инфраструктура и други обекти от Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната
инфраструктура и бизнеса и Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда
Освен като натоварване по години, финансирането на мерките е разгледано и в аспекта
на необходимостта от средства, съобразно реалните възможности за изпълнението им.
За целта могат да бъдат разгледани 3 сценария, а именно:
•
Сценарий, при който във всяка от общините през 6 годишния период ще се
изпълнят всички мерки със задължителен характер и няма да се изпълнят мерките
с препоръчителен характер – необходимите средства са 2 080 538 лв., или това са
необходимите средства за изпълнение на мерките без разходите за мерките, които имат
препоръчителен характер, т.е изпълняват се само мерките с най-висок приоритет.
Прогнозните възможни средства за финансиране на мерките са 992 419 лв. В този случай
ще е необходимо да се осигури допълнително финансиране в размер на 1 088 119 лв.
•
Сценарий, при който във всяка от общините през 6 годишния период ще
се изпълнят всички мерки с най-висок и висок приоритет и няма да се изпълнят
мерките със среден приоритет, които са с препоръчителен характер -необходимите
средства са 3 742 658 лв., или това са средствата общо за изпълнение на мерките с найвисок приоритет със задължителен характер от 2 080 538 лв. и разходите за мерките, с
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висок приоритет с препоръчителен характер, които всяка една община ще изпълни в 6
годишния период в размер на 1 662 120 лв. Прогнозните възможни средства за финансиране
на Съвместната стратегия отново са 1 062 419 млн. лв. В този случай ще е необходимо да
се осигури допълнително финансиране в размер на 2 680 239 лв.
•
Сценарий, при който във всяка от общините през 6 годишния период
ще се изпълнят всички мерки със задължителен характер и всички мерки с
препоръчителен характер– необходими средства са 6 408 758 лв., или това са средствата
общо за изпълнение на мерките с най–висок приоритет със задължителен характер от 2
080 538 лв., разходите за мерките, с висок приоритет с препоръчителен характер, които
всяка една община ще изпълни в 6 годишния период в размер на 1 662 120 лв., както и
разходите за мерките със среден приоритет, с препоръчителен характер в 6 годишния
период в размер на 2 666 100 лв. Прогнозните възможни средства за финансиране на
мерките са 1 150 519 лв. В този случай ще е необходимо да се осигури допълнително
финансиране в размер на 5 258 239 лв.

3.4 Разработване на система за мониторинг и контрол за борба с
наводненията
Ефективната реализация на Съвместната стратегия и методология за опазване
на околната среда и предотвратяване на наводнения на община Бобов дол и община
Ранковце през 6-те години на нейното действие изисква способност за адаптация към
променящите се характеристики на двете общини. Системата за мониторинг, контрол и
оценка обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на
операциите във времето. Целите на системата са да определи степента на изпълнение
на планираните мерки, да проследи съответствието на Стратегията с променящите се
условия и да аргументира нуждата от актуализация на планираното.
От изключително значение за Съвместната стратегия като стратегически
документ в трансграничния район е първо тя да бъде реализирана в съответствие
с предварително поставените цели, срокове и ресурси; второ – да бъде устойчива
във времето и да развива заложените в нея мерки, дейности и ефекти. За тази цел е
необходимо да се осъществява наблюдение (мониторинг) и оценка на осъществяването
на заложените мерки в документа, както и да се предвидят подходящи действия – за
коригиране и усъвършенстването им, в случай на необходимост.
Мониторингът може да бъде дефиниран като: (а) неделима част от текущото
управление на проект (за какъвто се приема и реализирането на Съвместната стратегия,
целяща постигането на определени цели); (б) инструмент, подпомагащ контрола върху
управлението и процеса на вземане на решения; (в) описание на събития и условия в
рамките на определен период от време; (г) систематично събиране на достоверна, актуална
и значима информация за напредъка, промените и последиците от предприеманите
стратегически действия. Тези същностни характеристики на мониторинга го определят
като един от най-важните компоненти от управлението на настоящата Стратегия.
Оценката на свой ред е систематичен преглед на конкретните управленски
дейности за осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни
въздействия върху потребителите. Оценката на Стратегията може да включва преценка
на работното натоварване, оперативните процедури, или персонала, но нейна главна цел
си остава ефектът и въздействието от реализацията на стратегическия документ.
В този смисъл целта на мониторинга е да установява статуса и да проследява напредъка
в осъществяването на предвидените дейности и на Съвместната стратегия като цяло.
Мониторингът също така следва да идентифицира възникващи проблеми,
85

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 86 of 90

факторите, които ги обуславят, и да подсказва възможни мерки и решения на тези
проблеми. Получената информация се очаква да бъде предоставена своевременно на
разположение на отговорните органи. Целта е да се даде възможност на тези органи и на
другите компетентни държавни институции, ако преценят – да предприемат своевременни
“коригиращи действия”, които да подпомогнат постигането на поставените в цели.
Мониторингът се съсредоточава върху наблюдение на:
•
предприетите действия и изразходвани ресурси;
•
постиганите резултати;
•
протичането на процеса във времето;
•
постиганите въздействия.
Оценката е насочена към установяване на степента, в която се постигат общите
и специфичните цели на Съвместната стратегия и включва систематичен преглед на
конкретните управленски операции за осигуряване на информация за пълния спектър от
краткосрочни и дългосрочни въздействия.
Основните моменти, които следва да бъдат наблюдавани във връзка с изпълнението
на настоящата Съвместна стратегия са:
•
спазване на предвидения график на изпълнение на мерките;
•
обем, скорост и степен на изразходване на ресурсите;
•
постигнати резултати;
•
достигане на поставените цели и въздействие на стратегическия документ.
Кога да се осъществява мониторингът?
Целта на текущия мониторинг е да отбелязва ефектите и отклоненията от
планираните мерки достатъчно рано, за да бъде възможно тяхното коригиране, преди
последствията от тях да станат толкова сериозни, че да не могат да бъдат преодолени.
Това, което не бива да бъде забравяно, е необходимостта мониторингът да бъде извършван
достатъчно често, за да могат да бъдат коригирани отклоненията от направения план.
Основавайки се на тази методология, мониторингът и оценката за изпълнението
на настоящата Съвместна стратегия предполагат следната последователност от действия:
1.
Избор на критерии и показатели за мониторинг и оценка;
2.
Мониторинг на изпълнението;
3.
Съпоставка на постигнатото с целево състояние;
4.
Предлагане и предприемане на коригиращи действия.
Съгласно възприетите цели и мерки в Съвместна стратегия се предлагат следните
основни показатели за мониторинг и оценка:
•
Завършени етапи от изпълнението на проект (за поддръжка, обследване,
изграждане и др.) за мерки, включващи защитни съоръжения от габиони, стоманобетон,
земно-насипни диги
•
Брой разработени и изпълнени областни и общински програми за намаляване на
риска от бедствия вкл. наводнения
•
Брой инициативи
•
Брой нововъведени/актуализирани норми
•
Брой актове, в които са включени нови/актуализирани норми
•
Залесена площ (дка)
•
Дължина на почистен участък на река/корито
•
Брой извършени почиствания на участъци на реки/корита
•
Брой публикации по въпросите на наводненията на интернет страниците на
общините
•
Брой направени радио съобщения по въпросите на наводненията
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брой направени публикации в местните медии
Брой разпространени дипляни/флаери
Брой проведени кръгли маси по въпросите на наводненията
Брой проведени семинари за обмен на знания и опит по въпросите на наводненията
Брой участници в мероприятията (кръгли маси/семинари)
Брой проведени инструктажи
Брой участници в тренировките
Брой участници в инструктажите
Брой проведени заседания на кризисен щаб
Брой взети решения на кризисен щаб
Брой наложени забрани/ограничения
Брой направени проверки
Разработената система за наблюдение, оценка и актуализация на плана обвързва
функциите на участващите звена и времевия график за действие. Определени са
отговорностите и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева
обвързаност между отделните функции.
Ежегодно ще се прави наблюдение и оценка на изпълнението на Стратегията и
постигнатите резултати за съответната година. Ще бъдат съставяни Годишни отчети
за дейността. За нуждите по изготвянето им е необходимо да се осигурява текуща
информация, която да спомага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на
стратегическия документ. Важно е да се сформира група от експерти, които да бъдат
отговорни за наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите и да:
•
Събират периодично необходимата информация;
•
Изготвят годишни доклади;
•
Разглеждат резултати от докладите;
•
Анализират резултатите от изпълнението на мерките и дейностите;
•
Разглеждат предложения за промяна на Стратегията в зависимост от нуждата на
общината;
•
Носят отговорност по изпълнението, осъществяване на мониторинга и оценката
на Стратегията за управление на околната среда на двете общини.
На база, резултатите и препоръките от отчета ще се изготвя план за изпълнение
за следващата година. Той се представя на заседание на Общински съвет от кмета на
всяка една община до края на първото тримесечие на следващата година при приемане
на бюджета за всяка следваща година.
Информация за напредъка за изпълнение на мерките от Съвместната стратегия
ще се събира от съответните институции и организации, които са посочени като
отговорни за изпълнението на съответната мярка. За целта е необходимо всяка от тези
институции да определи отговорно координационно звено от структурата си, което да
събира информация от останалите звена на тази институция за напредъка на изпълнение
на мерките от тяхна компетентност, причините за неизпълнение или за изоставането в
изпълнението на мерките, включително дължащи се на партньорите, както и предложения
за колективни действия при необходимост.
Координационното звено, по вътрешни за съответната институция или организация
правила, ще събира и систематизира събраната информация от всички звена, които имат
отношение към изпълнението на конкретните стратегически мерки. Координационното
звено на водещата институция или организация ще изготвя доклад със съответните
анализи и предложения за коригиращи действия.
Информацията, свързана с текущото наблюдение на изпълнението на всички мерки от
Стратегията ще се събира и обобщава на годишна база от Община Бобов дол. За целите
87

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 88 of 90

на системата за отчет и контрол на изпълнението на мерките от Стратегията, Община
Бобов дол ежегодно ще систематизира и обобщава в доклад напредъка по изпълнение
на мерките, заложени в Стратегията до края на месец февруари на годината, следваща
отчетната година.
Годишните доклади ще служат като междинни оценки на изпълнението на мерките,
залегнали в Стратегията. В края на периода през 2022 г. ще бъде изготвен заключителен
доклад за целия период на Стратегията.
Докладите ще са публични, а резултатите ще се оповестяват пред обществеността.

IV. Системата за превенция, ранно оповестяване и подготовка
при наводнения - текстова и графична презентация
Текстова и графична презентация на Системата за превенция, ранно оповестяване
и подготовка при наводнения в община Бобов дол и община Ранковце е представена в
Приложение № 4.

V. Приложения
Приложение № 1: Програма от мерки (ПоМ).
Приложение № 2: Информация за минали наводнения (до 2010 г.) за община
Бобов дол.
Приложение № 3: Информация за случили се наводнения на територията на
община Бобов дол в периода от 2010 г. до 2016 г.
Приложение № 4: Текстова и графична презентация на Системата за превенция,
ранно оповестяване и подготовка при наводнения в община Бобов дол и община Ранковце.
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Приложение № 2: Информация за минали наводнения (до 2010 г.) за община Бобов дол
Информация за минали наводнения (до 2010 г.) за община Бобов дол
местоположение
р. Бобовдолска – с. Големо село, общ.
Бобов дол
код на водното тяло
BG4ST600R039
категория
минало наводнение
типове наводнения
Речно
обхват
Поречието на река Струма
вероятност за настъпване на събитието
не е определена
тип и размер на неблагоприятните
Наводнени десетки дворове, стопански
въздействия:
и жилищни сгради. Частично разрушен
водосток и изнесена настилка на улица с
о.т 105-43-49-50. Затлачен водосток на ук.
о.т. 81-82.
друга важна информация:
дата и продължителност на минали
04.12.2010.
наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения
местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения

р. Бабинска – с.Бабино, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Речното корито е обрушено с подкопани
брегове и затлачено от наноси. Изровена
е уличната настилка на улица с о.т.
71-75-76-79-81-59. Прекъснат питеен
водопровод, преминаващ през коритото на
р. Бабинска река и разрушен водосток.
04.12.2010.
р. Голема Фуча– с.Голема Фуча, общ.
Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Реката е променила посоката си на
течение към основите на селския казан.
04.12.2010.

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения
местоположение
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р. Манастирска – с.Мала Фуча, общ.
Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Подкопани са основите на мост на
р.”Манастирска”
04.12.2010.

код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:

р. Бобовдолска – с.Мало село, общ. Бобов
дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Разрушен е водосток в мах.”Манчова” и
е отнесен мост над р. Бобовдолска, като е
прекъснат достъпа на МПС в тази част на
селото.

друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения

04.12.2010.

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:
друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения

р. Долистовска – с. Долистово, общ.
Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Засегнати са мостовете - на общински път
KNL-1016 при км. 0+596 и мост с о.т. 7273-82-83 за с.Долистово.
04.12.2010.
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения

местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения
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р.Новоселска, приток на р. Долистовска
– с. Долистово, общ. Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Реката е излязла от коритото си и е
наводнила дворове, мазета, приземни
етажи и сескостопански постройки.
Подкопани са устоите на мост на
общински път с о.т. 72-73-82-83 и на мост
на общински път KNL 1010 от път II-62
(Дупница - Кюстендил) по посока ТЕЦ
“Бобов дол”.
04.12.2010.

р. Лева– с.Горна Козница, общ. Бобов дол
BG4ST700R029
минало наводнение
Речно
Поречието на река Струма
не е определена
Разрушен е участък на подпорна стена
на р. Лева при мост на път III - 602 с
о.т. 40-27-24. Каменната облицовка е с
дължина 25.00 и височина 6.00 м. При
скъсването на стената е прекъснат питеен
водопровод. Подкопани са основите на
стопанска постройка - УПИ - I-50, кв.13
04.12.2010.
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местоположение
код на водното тяло
категория
типове наводнения
обхват
вероятност за настъпване на събитието
тип и размер на неблагоприятните
въздействия:

друга важна информация:
дата и продължителност на минали
наводнения
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Р. Бобовдолска - с.Мламолово, общ.
Бобов дол
BG4ST600R039
минало наводнение
речно
Поречието на река Струма
не е определена
Отнесени са два моста на дере
“Горещица” . Същото е задръстено от
наноси. Три временни моста са отнесени
от р. Бобовдолска. Речното корито
е обрушено с подкопани брегове и
затлачено от наноси.
04.12.2010.
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Приложение № 3: Информация за случили се наводнения на територията на
община Бобов дол в периода от 2010 г. до 2016 г.
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Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 131 of 90

131

Договор за услуга №CB006.1.12.042-2-3/ 14.03.2017 г. с предмет: „Разработване на съвместна стратегия и методология за опазване на околната
среда и предотвратяване на наводнения в рамките на проект „Съвместни
действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“

Съвместна стратегия
Стр. 132 of 90
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