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Национална      
Стратегическа  
Референтна рамка 
2007-2013г 

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд  на 
Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република 
България чрез Оперативна програма “Околна среда” 
2007 – 2013г.” 

Обща стойност:        3 611 127.89 лв.  (с ДДС)  
Кохезионен фонд:   2 888 902.31 лв   (80%) 
Национално финансиране:     722 225.58 лв.   (20%) 
  
Начална дата:                           29.09.2012г 
Крайна дата:                             31.03.2015г 
  

Бенефициент:                          БД   ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ 

ПРОЕКТ  BG161PO005/12/1.20/02/29 
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      Цел на проекта:  

 

      Да допринесе за правилното и навременно прилагане 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда 
и в частност прилагане на Директива 2007/60/ЕО, 
относно оценката и управлението на риска от 
наводнения.  

 

      Устойчиво използване на водите и водните ресурси, с 
оглед намаляване на риска от наводнения и настъпване 
на неблагоприятни последици за човешкото здраве и 
околната среда.   

 



Подготовка на предварителна 
оценка на риска от наводнения  
за Източнобеломорски район  

Райони със значителен 
потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН) 

Обществени 
консултации  

 

Предварителна оценка 
на риска от наводнения 

(ПОРН) 



Подготовка на Карти на 
районите под заплаха от 
наводнения и карти на 

районите с риск от наводнения 

Карти на районите под 
заплаха за наводнения 
и карти на районите с 
риск от наводнения 

Обществени 
консултации  



Подготовка на план за 
управление на риска от 

наводнения 

Проект на програма от 
мерки и икономически 

анализ 

Определяне на целите 
и приоритетите 

Екологична оценка 

Обществени 
консултации  



Трансгранични консултации 

Организация и управление 

 Одит 

Публичност 



Разработване на 
информационна 

система 

Създаване на цифров 
модел на релефа 

Разработване на 
национален каталог от 
мерки и приоритети 

Разработването на 
методика за анализ на 
разходите и ползите 

Разработване на 
информационна 

система 

Разработване на 
концепция 



Подготовка на 
предварителна оценка 

на риска от 
наводнения  за 

Източнобеломорски 
район  

Създаване на цифров 
модел на релефа 

Подготовка на Карти 
на районите под 

заплаха от 
наводнения и карти 

на районите с риск от 
наводнения 

Разработване на 
национален каталог от 

мерки и приоритети 

Разработването на 
методика за анализ на 

разходите и ползите 

Подготовка на план 
за управление на 

риска от наводнения 
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БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО! 
 

инж.Мария Бабукчиева, 

Директор на дирекция “Планове и 
разрешителни”  

и Ръководител на проекта 


