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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1087/2009, внесена от Marcin Czerniec, с полско гражданство, 
относно положението в Kamieniec Zabkowicki след наводненията през 
1997 г. и финансирането на мерки за защита срещу наводнения чрез 
„Програма за Одер – 2006“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е кмет на град Kamieniec Zabkowicki (Долна Силезия), 
се позовава на бедствието, причинено от наводненията в Полша през 1997 г. и големите 
щети, нанесени на неговия роден град. С оглед прилагане на необходимите мерки за 
предотвратяване на наводнения, отговорните полски органи са изготвили „Програма за 
Одер – 2006“, която се съфинансира от ЕС. Вносителят поставя под въпрос бюджета и 
графика, изготвени от органите за програмата, и по-специално планирания резервоар 
близо до Kamieniec Zabkowicki. Той също така счита, че не е обърнато достатъчно 
внимание на безопасността на местното население и необходимостта от ефективна 
защита срещу бъдещи наводнения; следователно той моли Европейския парламент да 
се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят на петицията е силно притеснен от отлагането или непридържането към 
графика за изграждането на бент върху река Nysa Klodzka в Kamienec Zablokowicki. 
Тази област редовно претърпява наводнения с огромни материални щети, които 
оправдават спешна нужда от изграждането на бент като техническа мярка, която може 
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да предотврати загуби и щети в този регион.

Изказаните от вносителя твърдения, доколкото те се отнасят за планирането и 
изграждането на бента в засегнатия окръг на Kamienec Zablokowicki, не влизат в
рамките на настоящите правомощия на Комисията.

В тази връзка Комисията би желала да уведоми членовете на комисията по петиции, че 
Структурните фондове и Кохезионният фонд могат да се използват за съфинансиране 
на редица инвестиции в областта на околната среда в Полша, включително станции за 
пречистване на води и отпадъчни води, управление на твърди отпадъци и мерки за 
предотвратяване на наводнения по оперативната програма „Инфраструктура и околна 
среда“ за периода 2007–2013 г. Техническите мерки във връзка с изграждането на 
водни резервоари и други мерки срещу наводнения могат да се подпомагат от 
средствата, заделени по приоритетна ос III: „Управление на ресурси и противодействие 
на рисковете за околната среда“. Максималната степен на съфинансиране по тази 
приоритетна ос е зададена на 85 %, а максималният размер на помощта от Кохезионния 
фонд по тази приоритетна ос, изчислен съобразно общо допустимите публични и 
частни разходи, възлиза на 556 788 510 евро.

Подобряване на защитата срещу неблагоприятни последици от природни бедствия и 
предотвратяване на тежки злополуки, премахване на техните въздействия и 
възстановяване на благосъстоянието на околната среда, както и укрепване на 
определени елементи от системата за управление на околната среда са едни от най-
важните мерки по този приоритет за помощ от фондовете на ЕС. Устойчивото 
предотвратяване на наводнения следва да се основава на междудисциплинарно 
планиране за целия водосборен басейн и следва да отразява тристепенната йерархия на 
мерките.

На върха на йерархията се намират „мерките за водосборни басейни“, които имат за цел 
да забавят оттичането и да увеличат задържането на водите. Това следва да се основава 
на подобряване на земеползването по речните басейни, предотвратяване на бързото 
оттичане в селските и градските райони и възстановяване на естествените изворни 
области. Това включва възстановяване на способностите на естествените влажни зони и 
заливни равнини, което също може да донесе екологични ползи като поддържане на 
биоразнообразието, възобновяване на подземните водоносни слоеве, развлекателни 
зони, възможности за туризъм и т.н. Основните мерки, които обикновено са по-
ефективни от защитите от наводнения, включват, наред с другото, възстановяване на 
растителността и горите, съхранение и ефективна защита и когато е възможно,
възстановяване на влажни зони, заливни равнини, включително речни извивки, 
повторно свързване на реки с техните заливни равнини, намаляване на оттичането, 
предотвратяване на изправянето на водни течения и укрепване на речните брегове 
(„оставяне на реките да се разпростират“), изграждане на управляеми полдери за 
наводнения, които следва да се използват като пасища, или за възстановяване на 
алувиални гори, отстраняване на създадени от човека конструкции, които пречат на 
течението, и т. н.

Второто равнище на йерархията на мерките следва да набляга върху защитата на 
човешкото здраве и безопасност, както и на ценни стоки и имущество, особено в 
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градските райони. Следва да се даде приоритет на реабилитацията на съществуващата 
инфраструктура, където е необходимо, за да се гарантира, че тя е безопасна и осигурява 
достатъчно равнище на защита. Новите инфраструктурни мерки могат да бъдат 
планирани само ако все още има риск въпреки прилагането на другите мерки (и при 
условие, че определени изисквания, в частност тези, предвидени в член 4, параграф 7 от 
Рамковата директива за водите, са изпълнени).
Информацията относно нови промени, които могат да влошат състоянието на водните 
обекти, следва да се включи в т. нар. планове за управление на речните басейни. След 
като Комисията получи плановете за управление на речните басейни от Полша, ще бъде 
извършена подробна оценка за установяване на тяхната съгласуваност с директивата. 
Крайният срок за съобщаването на такива планове е 22.3.2010 г.

Третото равнище на мерки се отнася за ситуации, при които, въпреки превантивните 
мерки, наводненията не могат да бъдат избегнати и трябва да се управляват. Такива 
мерки са от особено значение поради нарастването на екстремните метеорологични 
събития в резултат от изменението на климата. Предпоставката за успешно смекчаване 
на щетите от наводнения е прогнозиране и предупреждаване за наводнения. 
Всеобхватни национални и местни планове за действие при извънредни ситуации за 
реагиране в случай на наводнения следва да се подготвят и поддържат в оперативно 
състояние винаги когато са възможни наводнения поради пряко наводняване, 
разрушаване на бентове или диги, или други проблеми, свързани с водите.

Тази йерархия на мерките срещу наводнения е била интегрирана в критериите за 
подбор на проекти и образува основата за правилен и прозрачен подбор на проекти, 
които да бъдат финансирани от Кохезионния фонд.

Въпреки това, в началото на последното десетилетие, след „наводненията на 
хилядолетието“, споменати от вносителя на петицията, беше осъзнато, че има
необходимост от нов правен инструмент на ЕС за предотвратяване, защита и 
подготвеност срещу наводнения, с цел допълване на мерки като Рамковата директива за 
водите. Новата Директива за наводненията (Директива 2007/60/ЕО от 23.10.2007 г. 
относно оценката и управлението на риска от наводнения) ще изисква от държавите-
членки да оценят риска от наводнения (до края на 2011 г.), да съставят подробни карти 
на районите под заплаха от наводнения и на районите с риск от наводнения (до края на 
2013 г.), както и да изготвят планове за управление на риска от наводнения. Тези 
планове следва да се стремят към намаляване на риска от наводнения за изложените на 
риск обекти като човешкото население, стопанската дейност, околната среда и 
културното наследство. Първите планове следва да са готови до 22.12.2015 г. и ще имат 
валидност 6 години, след което ще се преразглеждат на всеки 6 години. Комисията 
очаква бъдещият план за управление на риска от наводнения за Одер да засегне 
проблемите, повдигнати в писмата. Въпреки това, преди публикуването на такъв план и 
оценката на Комисията по отношение на съответствието му с изискванията на 
директивата, Комисията не може да оцени спазването тази директива от страна на 
Полша.

Заключения:
Тази конкретна инвестиция не е включена в списъка с ключови проекти, които да бъдат 
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предложени за съфинансиране за периода 2007–2013 г.; управителният орган1 има 
основната отговорност да преразгледа важността на гореспоменатите инвестиции и 
евентуално тяхното допълнително включване в индикативния списък с ключови 
проекти в рамката, договорена с Европейската комисия.

Европейската комисия не може да извърши никакви преки действия по отношение на 
опасенията на вносителя на петицията и не е в състояние да предприеме каквито и да 
било стъпки за подпомагане на отделни проекти, съфинансирани със средства на ЕС. 
Вносителят на петицията е приканен да се обърне за повече информация към полските 
органи, споменати тук.

                                               
1 Министерство на регионалното развитие, Monika Pałasz, директор на Департамента за координиране на 
инфраструктурни програми, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Варшава.


