
ГМОССГМОСС услугиуслуги нана местноместно нивониво

GMES GMES servicesservices atat thethe locallocal levellevel

ПовишаванеПовишаване капацитетакапацитета нана ЕвропейскияЕвропейския
регионрегион ДунавДунав ((РусеРусе –– ГюргевоГюргево))

IncreasingIncreasing thethe capacitycapacity of of thethe EuropeanEuropean DanubeDanube
regionregion ((RousseRousse -- GiurgiuGiurgiu))



НаводнениятаНаводненията презпрез последнитепоследните 5 5 годинигодини
в региона в региона 

FloodsFloods overover thethe pastpast 5 5 yearsyears inin thethe regionregion

•• 20052005 –– наводнениянаводнения нана териториятатериторията нана 84 84 общиниобщини вв
БългарияБългария

20052005 –– floodsfloods onon thethe territoryterritory of 84 of 84 municipalitiesmunicipalities inin
BulgariaBulgaria

•• 20062006 –– наводнениенаводнение попо поречиетопоречието нана рр..ДунавДунав ––
засегнатизасегнати саса всичкивсички общиниобщини граничещиграничещи сс рекатареката вв
БългарияБългария ии РумънияРумъния

20062006 –– floods along  river Danube floods along  river Danube –– all riversidesall riversides
municipalitiesmunicipalities in Bulgaria and Romania get damages.in Bulgaria and Romania get damages.



•• 20072007 –– наводнениенаводнение нана териториятатериторията нана 33 общиниобщини попо
поречиетопоречието нана рр..РусенскиРусенски ЛомЛом ии разрушаванеразрушаване нана
устиетоустието ии

20072007 -- floods in the vicinity of 3 riversides floods in the vicinity of 3 riversides 
municipalities along river municipalities along river RusenskiRusenski LomLom and and destroyingdestroying
the the mouthmouth of the riverof the river

•• 20102010 –– високивисоки ниванива нана рр..ДунавДунав близкиблизки додо
критичнитекритичните ((очакваточакват сесе ниванива сходнисходни сс 2006 2006 гг))

20102010 ––criticalcritical highhigh levelslevels of of thethe DanubeDanube RiverRiver

((similarsimilar levelslevels as as inin 2006 2006 expectexpecteded))



КакКак реагирахмереагирахме??
HowHow ddidid wewe reactreact??



ПредупредихмеПредупредихме населениетонаселението ии
фирмитефирмите разположениразположени вв

заливнитезаливните зонизони

TThehe populationpopulation andand businessesbusinesses
locatedlocated inin floodflood zoneszones were wwere warnedarned





Обърнахме се към наши 
партньори от АУРЕ и РEСАК

We contact our partners - ASDE 
and ReSAC



ПолучихмеПолучихме компютъренкомпютърен моделмодел нана
заливнитезаливните зонизони попо рекарека ДунавДунав
припри различниразлични ниванива нана високитевисоките

водиводи (2006(2006гг) ) 

WeWe gotgot a a computercomputer modelmodel of of thethe
floodplainfloodplain areasareas alongalong thethe DanubeDanube
with different critical water with different critical water levelslevels

(2006)(2006)
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СледСлед наводнениятанаводненията възстановявахмевъзстановявахме
увреденитеувредените жилищажилища, , 

хидротехническихидротехнически съоръжениясъоръжения заза
защитазащита ии инфраструктуратаинфраструктурата

AfterAfter the the floodfloods we have s we have restorrestoreded all all 
damageddamaged homeshomes, , hydrohydrotechnical technical 

protectionprotection facilitiesfacilities andand infrastructureinfrastructure



КаквоКакво нини трябвашетрябваше?        ?        
WhatWhat ddidid wewe needneed??



МоделиМодели нана заливнитезаливните зонизони попо
вътрешнитевътрешните рекиреки припри различниразлични

ниванива нана високитевисоките водиводи

ModelsModels of of floodplainfloodplain areasareas inin
inlandinland riversrivers withwith differentdifferent critical critical 

wwaterater levelslevels



Моментното сМоментното състояниеъстояние нана
хидротехническитехидротехническите съоръжениясъоръжения ии

способносспособностттата имим дада предпазятпредпазят
териториитетериториите припри различнитеразличните ниванива

нана водитеводите

ActualActual conditioncondition of of hydrhydrotechnicalotechnical
facilities facilities andand theirtheir abilityability to to protectprotect

territoriesterritories withwith differentdifferent critical critical 
waterwater levelslevels



КонтактиКонтакти съссъс съседнитесъседните държавидържави
((РумънияРумъния) ) заза предприеманепредприемане нана

съгласуванисъгласувани действиядействия
с цел предпазване на с цел предпазване на 

урбанизираните територииурбанизираните територии

ContactsContacts withwith neighboringneighboring countriescountries
((RomaniaRomania) ) for undertaking joint for undertaking joint 
actionactionss to to protectprotect urbanurban areasareas



КаквоКакво направихменаправихме? ? 
WhatWhat did did wewe dodo??



РазработихмеРазработихме проектпроект заза
съвместенсъвместен центърцентър заза мониторингмониторинг, , 

превенцияпревенция ии реакцияреакция припри
кризисникризисни ситуацииситуации междумежду
общинитеобщините РусеРусе ии ГюргевоГюргево

We haveWe have developeddeveloped a a project for a project for a 
jointjoint centercenter to to monitormonitor, , preventprevent andand

rereactact to to crisiscrisis situationssituations betweenbetween
municipalitiesmunicipalities Ruse Ruse andand GiurgiuGiurgiu



Чрез Чрез фондацияфондация ““ЖивотЖивот заза всичкивсички”
станахместанахме пилотнапилотна общинаобщина попо
експерименталенекспериментален проектпроект заза
превантивнопревантивно управлениеуправление нана

природнитеприродните рисковерискове

ThroughThrough FoundationFoundation “Life “Life forfor AllAll “ “ 
Ruse is Ruse is a a pilotpilot municipality municipality inin anan

experimentalexperimental projectproject forfor preventivepreventive
managementmanagement of of naturalnatural risksrisks









РазработихмеРазработихме проектипроекти заза новинови
защитнизащитни хидротехническихидротехнически

съоръжениясъоръжения срещусрещу високивисоки водиводи

We have We have developeddeveloped projectsprojects forfor
newnew hydrohydrotechnicaltechnical protectionprotection

facilitiesfacilities againagainstst critical wcritical waterater levelslevels



Как виждаме началните 
операции по прилагането 
на ГМОСС на местно ниво?

How do we see the applying 
of the primary operations of 

the GMES on local level?



Изграждане на единна 
геодезична мрежа използвана 

при измерването, проектирането 
и реализацията на защитните 

съоръжения 

Creation of a united geodesic 
network used to measure, design

and implement the protective
facilities



Осъвременяване на методиката 
за превенция от вредното 

въздействие на високите води

Improvement of prevention
methodology for harmful effects of 

critical wcritical waterater levelslevels



Създаване на общо 
информационно  пространство на 
национално ниво за ползване на 

спътникови, наземни и други 
данни с цел моделиране на 

възможни рискове 
Creation of a common information

space on national level with
satellite, “in situ” and other data
for modeling the possible risks



Бърз достъп до структура на 
национално ниво оторизирана за 

осъществяване на 
междудържавни контакти с цел 

съвместни действия 

Quick access to national structure 
authorized to implement the

interstate contacts for joint action



Eдинно управление в целия 
регион с цел повишаване на 

сигурността 

Joint management throughout the
region to achieve better security



Благодаря за вниманието!

Thank you!


