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РАЗДЕЛ 4 

 

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

 

4.1. Национални приоритети и цели за управление риска от наводнения 

 

Съгласно чл. 146к, ал. 2, т.1 от Закона за водите и член 7, параграф 2 от 

Директива за наводненията (Директива 2007/60/ЕО), Плановете за управление 

на риска от наводнения включват цели за: 

а) намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията 

за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата 

инфраструктура и стопанската дейност; 

б) неструктурните инициативи и/или намаляване на вероятността от 

наводнения намаляване на вероятността от наводнения. 

 

 

С цел прилагане на единен национален подход при определяне на целите и 

приоритетите за управление на риска от наводнения през 2014 г. е изпълнена 

обществена поръчка с предмет: „Разработване на национален каталог от 

мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения”. Като 

резултат от дейността са изготвени: 

 

 Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения; 

 Национални приоритети за управление на риска от наводнения. 

Документите са публикувани на следния адрес: 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=406 

 

Разработените Национални приоритети за управление на риска от наводнения 

са определени и обособени в 5 основни направления/насоки, съгласно 

заложените изисквания в законодателството: 

 

http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=406
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Приоритет 1 Опазване на човешкия живот и общественото здраве 

Приоритет 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура 

Приоритет 3 Повишаване защитата на околната среда 

Приоритет 4 Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Приоритет 5 Подобряване на административния капацитет за УРН 

 

 

Така определените приоритети предполагат планиране на конкретни цели 

(действия) за тяхното постигане. Към определените 5 приоритета са 

идентифицирани 17 възможни цели. Националните приоритети и цели са 

представени като самостоятелно в приложение. 

 

 

4.2.Определяне на цели и приоритети за управление на риска от 

наводнения на ниво РЗПРН и за основните речни басейни 

 

Идентифицирани са основните проблеми и са определени приоритети и цели 

за управление на риска от наводнения по РЗПРН и  по основни речни басейни и 

в ИБР. За целта за всеки РЗПРН в ПоМ по райони в приложенията по т. 5.3. са 

описани и представени подробно получените резултати. Описанието на 

използваните подходи е в приложение 5.2.1. Методология. 

 Определяне на основните проблеми  

Основните проблеми по РЗПРН са определени въз основа на картите за 

заплахата и за риска от наводнения и друга налична информация, например: 

географски, климатични и хидроложки характеристики, икономически дейности, 

налична водна инфраструктура и посещенията на място. 

 Определяне на основни цели 

 Основната единица, за която са определени приоритети и цели, е РЗПРН 

при спазване на следния подход:  

1. Обобщаване на резултатите от картите на риска от наводнение и 

изготвяне на таблици, съдържащи елементите на риска – вид стопанска 
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дейност, брой засегнати жители, инсталации замърсители, обекти от НЕМ, 

критична инфраструктура и културни обекти. За всеки от елементите на риска е 

посочена съответната експозиция (напр. дка, брой на засегнати жители или 

критична инфраструктура). 

2. За всеки елемент на риск, за който е идентифицирана заплаха от 

наводнение, са формулирани приоритети и цели в съответствие с: 

 Националните приоритети и цели 

 Спецификата на конкретния РЗПРН 

При формулиране на целите и приоритетите е отчетена вероятността за 

настъпване на наводнение при 1000 годишна вълна. 

3. Приоритетите и целите за речните басейни на р. Арда, р. Тунджа и р. 

Марица представляват съвкупност от формулираните приоритети и цели за 

РЗПРН, попадащи в техния обхват. 

Формулираните приоритети и цели служат за база за изготвяне на предложение 

за мерки за управление на риска от наводнения. 

 


