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Приложение №T7-6
Мерки за намаляване на негативния ефект от наводнения

№ Мерки за управление на високата
вълна

Капиталов
и разходи
(хил евро)

Оператив
ни

разходи
(хил евро)

Отговорна
институци
я

Източник на
финансиране

І ПРОУЧВАНИЯ,  ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОНИТОРИНГ
1 Сгъстяване и модернизиране на мрежата

за метеорологичен и хидрометричен
мониторинг за получаване на повече и
по-надеждни данни за водния ресурс

900 180 БД,
МОСВ,
НИМХ

Бюджет,
такси

2 Заснемане на релефа на реките и
създаване на цифров модел на релефа .

- 1500 БД, МОСВ ОПОС,
бюджет,

такси
3 Картиране на наводняемите зони - 500 БД, МОСВ ОПОС,

бюджет,
такси

4 Създаване на хидроложки модели за
управление на водите

- 500 БД, МОСВ ОПОС,
бюджет,

такси
5 Определяне на зони, застрашени от

наводнение при различни сценарии на
високата вълна

- 200 БД, МОСВ ОПОС,
бюджет,

такси
6 Разработване на методика за оценка на

щетите и оценка на потенциалните щети
от наводнения в рисковите територии

- 100 БД, МОСВ ОПОС,
бюджет,

такси
7 Разработване на единен проект за всеки

речен басеин за провеждане на висока
вълна и интегриране на мерки за
подобряване на хидроморфологичното
състояние и влажни зони за постигане на
целите за добро състояние на водите

- 2000 БД, МОСВ ОПОС,
бюджет,

такси

ОБЩО І (хил.евро) 900 4980
ІІ ИНФОРМАЦИЯ, КАМПАНИИ, ОБУЧЕНИЕ
1 Изграждане на система за ранно

предупреждение при риск от наводнения
1000 200 БД,

НИМХ
бюджет,

такси
2 Обучение за ползване на системата за

ранно предупреждение
- 20 БД,

НИМХ
бюджет,

такси
3 Обучителни и информационни кампании

по проблемите, свързани с наводненията
- 20 БД,

НИМХ
бюджет,

такси
4 Провеждане на консултации с

обществеността за определяне на
рисковите зони

- 20 БД,
НИМХ

бюджет,
такси

5 Провеждане на консултации с
обществеността за разработване на
мерките за превенция от наводнение

- 20 БД,
НИМХ

бюджет,
такси

6 Провеждане на консултации с
обществеността по разработените мерки

- 20 БД,
НИМХ

бюджет,
такси

ОБЩО ІІ (хил.евро) 1000 300



2

№ Мерки за управление на високата
вълна
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Източник на
финансиране

ІІІ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И ФИНАСОВИ МЕХАНИЗМИ
1 Създаване на механизъм за координация

на действията при възникване на риск от
наводнения

- - МОСВ,
БД

2 Управление и координация на
прехвърлянията на води в басейна на
Марица при кризисни ситуации.

- - МОСВ

3 Създаване на координационен
механизъм  в случай на възможност за
трансгранично въздействие при висока
вълна

- - МОСВ

4 Поддържане на речните легла за
осигуряване преминаване на високата
вълна

- 200 Стопанис
ваща

организац
ия

ОБЩО ІІІ (хил.евро) - 200
ОБЩО І + ІІ + ІІІ (хил.евро) 1900 5480


