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РАЗДЕЛ 9 

ПРИЛАГАНЕ  НА ПРИНЦИПА НА СОЛИДАРНОСТ 

Съгласно Директивата за наводненията, от съображения за солидарност 

плановете за управление на риска от наводнения, разработени от дадена 

държава-членка, не включват мерки, които по своя мащаб и влияние 

значително увеличават риска от наводнения в посока по течението или срещу 

течението за други държави в същия речен басейн или подбасейн, освен ако 

тези мерки не са съгласувани и съответните държави-членки не са намерили 

общо решение в рамките на трансграничната координация. Прилагането  на 

принципа на солидарност при управление на риска от наводнения е от 

съществено значение при управлението на риска от наводнения, като 

съобразяването с този принцип е залегнало в ДН. 

Принципът на солидарност е интегриран и в националните приоритети за 

управление на риска от наводнения, което допълнително акцентира на 

важността му. Принципът на солидарността е основен – действията за защита 

в една част на басейна не трябва да влошават условията в друга, съгласно 

Приоритет №5, цел 5.4 „Минимизиране на риска от наводнения по водното 

течение за целия речен басейн“. 

В ПУРН  за ИБР принципът за солидарност се прилага на следните нива  

- На  ниво речен басейн – нагоре и надолу по течението на реката и в 

рамките на отделните подбасейни (поречия). ПоМ на Плана за управление на 

риска от наводнения на ИБР не съдържа мерки, които по своя обхват/мащаб и 

влияние значително да  увеличават риска от наводнения надолу по течението 

на реката и в речния басейн. 

- На трансгранично ниво – за басейните на р. Марица, р. Тунджа и р. Арда. 

В ПоМ към ПУРН на ИБР не са включени мерки, които по своя мащаб и 

влияние ще окажат значително неблагоприятно въздействие и увеличат 

значително риска от наводнения надолу по течението за съседните държави. 

Ефектът на въздействието от ПоМ на ИБР са установени като е 

извършено хидравлично моделиране на обхвата от наводнението след 

прилагане на мерките.  


