


22.06.2011г

22.06.2013г

22.12.2014г

Изготване на предварителна оценка 
на риска от наводнение

Разработване на картите със 
заплаха и риск от наводнение

Финален вариант на ПУРН22.12.2015г

Определяне на районите със 
значителенпотенциален риск от 

наводнения

Определяне на целите и 
разработване на програма от 

мерки, проект на ПУРН

Директива 2007/60/ЕС за управление на риска от наводнения



За консултации с обществеността се публикуват:  

• Проект на Предварителната оценка  на 
риска от наводнение

• Проект на Карти на районите под заплаха 
от наводнения и Карти на районите с риск 
от наводнения 

• Проект на План за управление на риска от 
наводнения, включително планираните 
мерки и очакваните резултати от тяхното 
изпълнение

КОНСУЛТАЦИИ  ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  НА ПУРН

22.06.2011г

22.06.2013г

22.12.2014г



Карти на риска                           
/ риск фактори /водоползватели

(чл. 6 т.5 от  ДН)

Карти на заплахата

(чл. 6 т.3 и т.4 от  ДН)

Човешко 
здраве

Околна
среда

Културно
Насл.

Стоп. 
дейност

ПУРН

(чл. 7 от  ДН)

22.12.2013

22.12.2015

22.12.2013 

22.12.2011 информация / верификация / 
консенсус

КОНСУЛТАЦИИ

Принос към картите: 
местно знание, 

риск фактори, риск оценка, 
верификация

Съгласие за целите, 
Идентифициране на мерките,

поемане на отговорност,
съгласие за мерките

Финално споразумение за ПУРН 

Активиране и участие на всички стъпки на ПУРН
(чл.10 от ДН)

информация / верификация / 
консенсус

22.12.2014

ПОРН/ РЗПРН
(чл. 4 и чл.5  от ДН)



Съгласно  чл.9 на  директивата за наводненията (ДН)  е необходимо да 
се  предприемат мерки за съгласуване на прилагането на 
Директива 2007/60/ЕО (ДН) и на   Директива 2000/60/ЕО (РДВ) като 
се съсредоточават върху възможностите за подобряване на 
ефикасността, обмена на информация и за постигане на 
съвместно действие и извличане на ползи, като се отчитат 
екологичните цели, определени в член 4 от РДВ

ПУРБ

ПУРН





Раздел  
в ПУРН Дейност в ПУРН Начало на 

дейността
Край на 

дейността

Раздел 1 Предварителна оценка на риска от наводнения  януари 2011 юли 2012

1 Предварителна оценка на риска от наводнения  януари 2011 юли 2012

Раздел 2 Райони със значителен потенциален риск от наводнение януари 2013 юни 2013

1 Райони със значителен потенциален риск от наводнение януари 2013 юни 2013

Раздел 3 Карти на  районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от 
наводнения

януари 2013 април 2014

1 Карти на  районите под заплаха от наводнения март 2013 април 2014

2 Карти на районите с риск от наводнения март 2013 април 2014

Раздел 4 Цели и приоритетите за управление на риска от наводнения януари 2014 септември 
2014

1 Цели и приоритетите зауправлетие на риска от наводнения януари 2014 септември 
2014

Раздел 5 Програма от мерки  за намаляване на риска от наводнения май 2014 ноември 2015

1 Програмата от мерки за постигане на целите за управление на риска от наводнения май 2014 декември 
2014

2 Оценка на икономическата ефективност на програмата от мерки май 2014 декември 
2014

3 Инвестиционен и институционален анализ на програмата от мерки октомври 
2014

декември 
2014

4 Прилагаща програма за ПУРН януари 2015 ноември 2015

5 Начин за наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРН януари 2015 ноември 2015

Раздел 6 Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на 
Източнобеломорски район

януари 2014 май 2014

1 Преглед на съществуващи стратегии, планове и програми, имащи връзка с ПУРН януари 2014 май 2014



Раздел 7 Обсъждане на ПУРН с обществеността и заинтерисованите страни януари 2012 септември 
2015

1 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигнатите резултати и 
свързаните с това изменения на ПУРН

януари 2012 септември  
2015

Раздел 8 Изменение на климата   август 2011 ноември 2014

1 Подход за оценка изменението на климата  и оценката на риска от наводнения за 
разработване на ПУРН

август  2011 ноември 2014

Раздел 9 Координация с План за управление на речните басейни за Източнобеломорски район септември  
2013

ноември 2014

1 Координация с Плана за управление на речните басейни за ИБР септември  
2013

ноември 2014

Раздел 10 Трансгранична координация септември  
2011

октомври 
2015

1 Дейности по обмяна на информация и координация със съседни държави за намаляване 
на риска от наводнение  за разработване на ПУРН

септември 
2011

октомври 
2015

Раздел 11 Компетентен орган за управление на водите  октомври  
2014

ноември  
2014

1 Информацията за компетентния орган  октомври 
2014

ноември 2014

Раздел 12 Достъп до информация за  ПУРН октомври  
2014

ноември  
2014

1 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация, свързана с 
разработване на ПУРН

октомври 
2014

ноември 2014

Раздел 13 Екологична оценка и оценка на съвместимост септември  
2014

март  2015

1 Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвметимост  на ПУРН септември 
2014

март 2015

ФИНАЛИЗИРАНЕ  НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ                                    
ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА  2016‐2021

 юли  2015 декември  
2015







Подготовка на 
предварителна 

оценка на риска от 
наводнения  за ИБР

Методика за оценка на риска от наводнения, съгласно 
изискванията на ДН (част 1 - само за ПОРН

Консултантска помощ за изготвяне на 
Предварителна оценка на риска от наводнения 
за Източнобеломорски район  по чл. 146а от 
Закона за водите.(по чл.4 от ДН)

Провеждане на обществени консултации и 
информиране на обществеността по проекта на 
предварителна оценка на риска от наводнения 
и по проекта на РЗПРН за Източнобеломорски 
район

Методика за оценка на риска от наводнения, съгласно 
изискванията на ДН ( вкл.критерии и методология за 
определяне на районите със значителен пот. риск от 
наводнение и райони с вероятност за такъв) - част 2

Консултанска помощ за определяне на 
районите със значителен потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН) (чл.5 на Директива 
2007/60/ЕС)



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

наводнения

Консултантска услуга за 
изготвяне на карти на районите 
под заплаха за наводнения и 
карти на районите с риск от 
наводнения съгласно чл. 146д, 
146е, 146ж, 146з от Закона за 
водите

Провеждане на обществени 
консултации и информиране на 
обществеността  за картите на 
районите под заплаха от 
наводнения  и за риска от 
наводнения и координация с 
консултациите с ПУРБ



Подготовка на ПУРН

Определяне на целите и 
приоритетите на ИБР, съгласуване 
с ПУРБ и разработване на проект 
на ПУРН.

Проект на ПоМ за ИБР. Ик. анализ 
на проекта на ПоМ на ниво РБУ 
вкл. ик. анализ на Пом  и разчети 
разходи - ползи

ЕО на проекта на ПУРН

Обществени консултации по проекта на 
ПУРН и по ЕО на проекта на ПУРН и 
координация на консултациите по 
проекта на ПУРБ по РДВ - Извън 
рамките на ОП«ОС» 

Трансгранична 
координация и обмен 
на информация за 

международни речни 
басейни

Обмен на информация и съгласуване за 
международните речни басейни на 
реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла за 
изготвяне на ПУРН, провеждане на 
срещи в страната и чужбина за 
трангранична координация



БД ДР - Плевен Цифров модел на релефа за 
РЗПРН

БД ЧР - Варна Национален каталог от 
мерки

БД ЗБР - Благоевград Методика за разход- ползи

БД ИБР- Пловдив Разработване на 
информационна система

Консултантска 
помощ за 

разработване на 
концепция за 

информационната 
система

Консултантска 
помощ за 

разработване на 
информационна 
система за ПУРН





СРОК ЗА 
КОНСУЛТАЦИЯ 
ЗА  РЗПРН:  

10.04 – 10.06.2013г

ПЪРВИ 
РЕЗУЛТАТИ –
проект на РЗПРН



гр.Пазарджик
26.04.2013 гр.Пловдив

15.05.2013
гр.Хасково
09.05.2013

гр.Сливен
11.04.2013

Гр.Смолян
17.04.2013

СРЕЩИ  ЗА  КОНСУЛТАЦИИ СЪС  ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ
СТРАНИ

И ОБЩЕСТВЕНОСТТА



Гр.Пазарджик, 

26.04.2013г

Гр.Пловдив, 15.05.2013г Гр.Смолян, 17.04.2013г
13 предложения

7 предложения

8 предложения

63

предложения

13 предложения22 предложения
Гр.Сливен,11.04.2013г Гр.Хасково,09.05.2013г



Разработване на КАРТИ на заплахата и карти 
на риска за определените РЗПРН

Определяне на ЦЕЛИ и приоритети в 
координация с ПУРБ

Разработване на проект на ПРОГРАМА ОТ 
МЕРКИ за намаляване на риска от наводнения 
в координация с мерките за ПУРБ

Финализиране на ПУРН



Мария Бабукчиева, 

Директор на Дирекция “Планове и разрешителни”
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