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ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

 
Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

Действие 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при 
наводнения в идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

Действие 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и 
наводнения в идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН в ИБР. 

Действие 1.4. Минимизиране на щетите при наводнение на социалната 
инфраструктура в населените места в РЗПРН в ИБР.  

 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и 
бизнеса 

Действие 2.1. Подобряване на защитата на техническата инфраструктура в РЗПРН 
в ИБР. 

Действие 2.2. Подобряване на защитата на стопанските и културно-историческите 
обекти в идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. 

 
Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Действие 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН в 
ИБР. 

Действие 3.2. Подобряване на защитата на IPPC предприятията в 
идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР.  

Действие 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени 
зони по НАТУРА 2000 и защитени територии по ЗЗТ в обхвата на ИБР. 

Действие 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, 
горски и крайречни територии в на ИБР. 

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при 
наводнения на територията на ИБР.  

Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на 
територията на ИБР. 
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Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на 
риска от наводнения  
 
Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено 
планиране на територията на ИБР. 

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от 
наводнения на територията на ИБР. 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с 
управление на риска от наводнения на територията на ИБР. 

Действие 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за 
речните басейни на територията на ИБР. 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на публичните 
институции за цялата територия на ИБР.  

 

 

 


