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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

НАВОДНЕНИЕ

• Временно покриване на 
вода на земен участък, който 
обичайно не е покрит с вода. 
канализационните системи;. 

РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ

Съчетание на вероятността от 
наводнение и възможните 
неблагоприятни последици за 
човешкото здраве, стопанската 
дейност, околната среда и 
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дейност, околната среда и 
културното наследство, свързани

с наводненията. Това включва наводнения 
от реки, планински потоци, 
средиземноморски сезонни 
водни течения и 
предизвикани от морето 
наводнения на крайбрежни 
райони и може да изключва 
наводнения от 
канализационните системи;
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Какво е директива за наводненията?

Законодателна  рамка за 
интегрирано управление на водите, 
включително управление на риска от 
наводнение

Координация между другите 

Държава 1

Държава 2
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Координация между другите 
законодателни актове и най-вече с 
Рамковата директива по водите

Интеграция с различните сектори – земеползване, 
гражданска защита, управление на язовирите, стратегическа 
оценка на влиянието, законодателството по Натура, участие 
на обществеността 

Координация в речния басейн, включително  изискванията 
за трансгранична координация

Държава 3



Company 
LOGO

Основни стъпки по прилагането

Транспониране в законодателството Чл.17 26/11/2009

Компетентен орган и единици за управление, 
ако са различни от РДВ

Чл.3 26/05/2010

Предварителна оценка на риска от наводнение
(карти, опит от минали наводнения, предвиждане 

Чл.4 22/12/2011 2017
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(карти, опит от минали наводнения, предвиждане 
на  бъдещи наводнения)

Идентифициране на зони с потенциален 
значителен риск от наводнение 

Чл.5

Картиране на наводненията ( = определяне на 
териториите с риск от наводнение, различни 
сценарии и определяне на потенциалните щети 
при бъдещи наводнения )

Чл.6 22/12/2013 2019

План за управление на риска от наводнение
(ПУРН  = план за намаляване на риска от 
наводнение, включвайки всички елементи на 
цикъла на управление на риска)

Чл.7 22/12/2015 2021
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ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) е основен 
инструмент за прилагане на директивата за наводненията с фокус 
върху превенцията, подготовката и защитата, включително системите 
за ранно предупреждение  и системата за прогнозиране  на 
наводнения.
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превенция подготовка защита

ПУРН следва да оцени риска от наводнения на същото място, но с 
нови последици:
 регулярен преглед на всеки 6 години  на цикъла на прилагане
 Земеползването и промяната на климата също следва да бъдат 
взети в предвид
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Основни моменти

 Цели намаляване на неблагоприятните 
последици за човешкото здраве, околната 
среда, стопанската дейност и културното 
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среда, стопанската дейност и културното 
наследство 

 Координация в рамките на целия речен 
басейн – национална и трансгранична

 Определяне на целите за намаляване на 
риска от наводнения и разработване на 
мерки

 Осигуряване на участие на обществеността 
и прозрачност при планирането и 
вземането на решения
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА РАЙОНИТЕ  СЪС 
ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЕ  - ЧЛ.4 И ЧЛ.5

 Описание на минали наводнения и 
анализ на вероятността им да се 
повторят в бъдеще

 Анализ на бъдещите последици при 
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 Анализ на бъдещите последици при 
повторение на наводнение от миналото

 Оценка на дългосрочното развитие и 
изменението на климата

 Оценка на съществуващите защитни 
съоръжения, изградени от човека

 Оценка на естествените низини

 Определяне на райони със значителен 
потенциален риск



Company 
LOGO

КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД ЗАПЛАХА И 
КАРТИ НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ – ЧЛ. 6

 Картите на районите под заплаха обхваща географските 
райони, които могат да бъдат наводнени (в три сценария - с 
малка, средна и висока вероятност за настъпване); За всеки 
сценарий се показва мащаба на наводнения, дълбочина или 
ниво на водата, скорост на течението, воден дебит (ако е 
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ниво на водата, скорост на течението, воден дебит (ако е 
целесъобразно);

 Картите на районите с риск от наводнение показват 
очакваните неблагоприятни последици върху човешкото 
здраве, стопанската дейност, околната среда и  културното 
наследство;
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ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ – ЧЛ. 7 И ЧЛ.8

 Определяне на подходящи цели за намаляване на риска от 
наводнения 

 Мерки за намаляване на потенциалнитепоследици от  наводнения 
с фокус върху неструктурните мерки и намаляване на 
вероятността от наводнение

 Координация в целия речен басейн, вкл. други държави
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 Принцип на солидарност за невключване на мерки, увеличаващи 
риска за друга страна

 Необходимо е да се вземат в предвид аспектите като:
- анализ на разходите и ползите, 
- зони, които имат потенциал да редуцират наводнението    

(равнинни зони), 
- екологичните цели по РДВ, определени в ПУРБ
- почвите, териториалното планиране и земеползването-

 Може също да включва насърчаване към:
- практики за устойчиво ползване на земите
- подобряване на водната ретензия
- контролирано наводняване на определени територии
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СЪГЛАСУВАНЕ С РДВ, ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ – ЧЛ. 9 и 10

• Публично оповестяване на ПОРН, картите на 
районите под заплаха, картите на районите с риск 
от наводнения и ПУРН

www.company.com

• Насърчаване на активното участие на 
заинтересуваните страни (ЗИ) в разработването, 
преразглеждането и актуализирането на ПУРН

• Активното участие на всички ЗИ се съгласува с 
активното участие на ЗИ съгласно чл. 14 на РДВ
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ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ 
НАВОДНЕНИЯ 
2011

КАРТИ НА РАЙОНИТЕ ПОД 
ЗАПЛАХА ОТ 

Има ли някъде 
значим потенциален 
риск от наводнения?

не

да

Определяне на районите с 
потенциален значителен риск от 

Информиране на 
обществеността

График за 
консултация
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ЗАПЛАХА ОТ 
НАВОДНЕНИЯ 
И 
КАРТИ 
НА РАЙОНИТЕ С РИСК ОТ 
НАВОДНЕНИЯ 
2013

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
2015

Колко големи са 
потенциалните щети и 

загуби?

Какво можем да направим за 
превенция, подготовка и 

защита? 

потенциален значителен риск от 
наводнение

Какви територии, с каква 
дълбочина и при каква 

вероятност са заляти?
Консултация с 

обществеността

МЕРКИ

ЦЕЛИКонсултация с 
обществеността
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

www.company.com

Инж. Мария Бабукчиева, началник отдел “ПУВИС”
bd_plovdiv_plan@abv.bg


