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РАЗДЕЛ 5 

 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

5.1. Описание на мерките 

Програмата от мерки (ПоМ) за управление на риска от наводнения е 

ключова част от ПУРН, тъй като е средство за постигане на целите и 

приоритетите на национално, басейново ниво, ниво речен басейн, РЗПРН и 

локално ниво. ПоМ се изготвя в съответствие с изискванията на чл.146к, ал.1 от 

Закона на водите. За съставянето на проекта на ПоМ е използвана базата 

данни на Националния каталог от мерки за УРН, съдържащ 154 отделни мерки, 

структурирани и кодирани по аспекти на управлението на риска от наводнения, 

както следва: 

 

Предотвратяване (Пр) 

1. Избягване 

2. Отстраняване или преместване 

3. Намаляване 

4. Друго предотвратяване 

 

 Защита (Защ) 

1. Управление на оттока и речните басейни  

2. Регулиране на оттока 

3. Канали, крайбрежни и заливаеми ивици 

4. Управление на повърхностни води 

5. Друга защита 

 

Подготвеност (По) 

1. Прогнози и предупреждения за наводнения 

2. Планиране на реакция при извънредни ситуации 

3. Обществена осведоменост и готовност 
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4. Друга готовност 

 

Възстановяване и преглед/Придобит опит (В) 

1. Индивидуално и социално възстановяване 

2. Възстановяване на околната среда 

3. Друго възстановяване и преглед 

 

Реакция при наводнение (Р) 

1. Национално ниво  

2. Басейново ниво 

3. Областно или общинско ниво 

4. Друго ниво 

 

Други (Др) 

 

Всяка една от мерките в Каталога е кодирана на български и на английски език. 

Кодовете на латиница са разработени във връзка с докладването и са 

съобразени с изискванията на ЕС Guidance for Reporting under the Floods 

Directive (2007/60/EC), 2013.  

 

Типове мерки 

Типовете мерки са определени съгласно Националния каталог от мерки и 

национални приоритети за управление на риска от наводнения, където:  

Обозна

чение 
Тип на мярката 

M11 

Не се изисква действие, не се предлага мярка за намаляване риска от наводнения в зони 

с потенциален риск от наводнение, или друг определен район. 

M21 

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови или 

допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране 

използването на земята или регулации. 

M22 

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за 

намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на 

дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска опасност. 
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Обозна

чение 
Тип на мярката 

M23 

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на 

неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена 

инфраструктура и др. 

M24 

Превенция, други превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от 

наводнения.  

M31 

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на 

водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или 

изкуствени системи за отводняване  

M32 

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за 

регулиране на оттока.  

M33 

Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически 

въздействия в сладководни канали  

M34 

Защита, управление на повърхностните води, мерките, които включват физически 

въздействия за намаляване на наводненията, причинени от повърхностните води.  

M35 Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения.  

M41 

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване или 

подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения  

M42 

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни 

ситуации.  

M43 

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на 

система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за 

наводнения 

M44 

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на 

подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от тях. 

M51 

Възстановяване и преглед (Планирането за възстановяване и етапът на преглед са 

основна част от подготвеността).  

M52 

Възстановяване и преглед, възстановяване на околната среда, почистване и 

възстановителни дейности.  

M53 

Възстановяване и преглед, друг, други уроци от възстановяването и прегледа, научени от 

наводненията. Застрахователни политики 

M61 Друг 

 

С най-голям дял на разходите в програмата от мерки на ИБР са мерките от тип 

М35 „Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от 
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наводнения“ (43%) и мерките от тип М24 „Превенция, други превенция, друга 

мярка за засилване на превенцията на риска от наводнения” (42%). 

 

Мерки от  националния каталог 

В програмата от мерки за ИБР са включени 63 от всичките 153 мерки съгласно 

Националния каталог от мерки както следва: 

N 
Код по каталога на 

мерките за ПУРН 
Наименование на мярка 

1 PRE10-REAC11 Контролирано временно наводняване на селскостопански 

площи с цел разтоварване на наднормените водни 

количества  

2 PRE11-REAC12 Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско 

и екологично състояние на селскостопанските площи  

3 PRE15-PREP1-RR6-

REAC16 

Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално 

адресирани към поройни наводнения, дължащи се на 

интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват 

4 PRE16-REAC17 Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване 

преминаване на висока вълна  

5 PRE17-REAC18 Регулиране нивото на подземните води при опасното им 

повишаване или понижаване 

6 PRE19-REAC20 Постоянен мониторинг на застрояването в близост до 

заливаемите зони 

7 PRE1-RR1-REAC1 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове 

8 PRE20-REAC21 Издаване на забрана за строителството в зони с риск от 

наводнения 

9 PRE24-REAC25 Премахване на незаконни постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, складирани материали и други 

намиращи се в границите на речните легла или дерета 

10 PRE25-REAC26 Изкупуване на частни терени, които са в зони с голям риск от 

наводнение 

11 PRE27-REAC28 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на 

урбанизирана територия 

12 PRE28-REAC29 Законодателни инициативи за недопускане на строителство в 

заливаемите зони 
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13 PRE2-RR2-REAC2 Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона 

на язовир и/или на водохващане от повърхностни води. 

Изграждане на защитен горски пояс 

14 PRE30-REAC31 Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с изключение на акация и топола 

15 PRE31-PREP2-RR7-

REAC39 

Ефективно управление на водните нива на язовири и 

ретензионни водохранилища. Недопускане на преливане през 

короната на дигите при поройни валежи в сравнително малки 

водосборни области 

16 PRE32-REAC47 Мониторинг, поддържане в техническа изправност и 

подсигуряване срещу наводнения и подобряване 

стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, 

сгуроотвали  и други подобни съоръжения.  

17 PRE33-REAC48 Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми 

промишлени зони или отделни предприятия   

18 PRE34-REAC49 Почистване и рекултивация на замърсени терени от минна 

дейност 

19 PRE35-PREP5-RR8-

REAC52 

Актуализиране на наредбите за подържане и експлоатация на 

малките язовири с цел безопрасно провеждане на високите 

вълни породени от поройни наводненения 

20 PRE36-PRO20-PREP15-

REAC62 

Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на 

системата за наблюдение и прогнозиране на валежите и 

речния отток в целия речен басейн, вкл. експлоатацията на 

язовирите  

21 PRE37-PREP16-REAC63 Подобряване на съществуващата хидроложка 

информационна система за получаване на данни в реално 

време за целия басейн 

22 PRE45-PRO29-REAC116 Изграждане на нови язовири 

23 PRE46-PRO30-REAC117 Реконструкция на язовири 

24 PRE47-PRO31-REAC118 Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи 

язовири. 

25 PRE49-PRO34-REAC121 Изграждане на нови корекции 

26 PRE50-PRO35-REAC123 Реконструкция и поддържане на корекциите 

27 PRE53-PRO38-REAC126 Изграждане на земно-насипна дига и комбинация 

28 PRE56-PRO41-REAC129 Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които 

водят до подприщване на речния отток 

29 PRE57-PRO42-REAC130 Възстановяване на компрометирани диги 

30 PRE58-PRO43-REAC131 Надграждане на диги 
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31 PRE59-PRO44-REAC132 Изграждане на прегради от чували с пясък 

32 PRE5-PRO2-REAC6 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни 

в  заливни тераси на реките 

33 PRE63-PRO48-RR26-

REAC135 

Изпомпване от залети ниски части  

34 PRE65-PRO50-REAC137 Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията 

на водосбора-прагове, баражи и др. 

35 PRE66-PRO51-PREP59-

REAC138 

Планиране и изграждане на защитни и регулиращи 

съоръжения за водозадържане на високи води и наноси – те 

са извън или в населените места 

36 PRE69-PRO54-REAC141 Осигуряване на скатовете за задържане 

37 PRE72-PRO57-REAC144 Стабилизиране на дъното при наносен дефицит; ерозия на 

дъното предизвикана от добива на речна баластра 

38 PRE73-REAC148 Актуализиране на нормите за оразмеряване на 

канализационни мрежи 

39 PREP12-REAC59 Доизграждане  и модернизиране на мрежата за 

метеорологичен и хидрометричен мониторинг  

40 PREP13-REAC60 Създаване на механизъм за координация на действията при 

възникване на риск от наводнения, вкл. в трансграничен 

район 

41 PREP20-REAC66 Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ 

или БД) 

42 PREP21-REAC68 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното 

състояние на потенциално опасните водни обекти 

43 PREP39-REAC86 Провеждане на обучителна и информационна кампания по 

проблемите свързани с наводненията 

44 PREP46-REAC94 Обмяна на знания и опит 

45 PREP48-REAC96 Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при 

заплаха от наводнения 

46 PREP56-RR22-REAC113 Оценка на щетите по сгради и инфраструктура 

47 PREP57-RR23-REAC114 Оценка на устойчивостта и годността за ползване на 

засегнати от наводнения сгради и инфраструктура 

48 PREP8-REAC55 Координация и сътрудничество между всички управленски 

нива (национално, басейново и местно) от единната 

спасителна система 

49 PRO11-REAC38 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени 

в хидрологичните особености на водните тела 

50 PRO12-REAC40 Опазване на крайбрежните заливаеми ивици и 
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принадлежащите земи на водохранилищата 

51 PRO13-REAC41 Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради  

52 PRO14-REAC42 Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или 

съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя на 

оттичане на високите води.   

53 PRO17-REAC45 Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения  

54 PRO58-REAC145 Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в 

добро състояние 

55 PRO60-REAC147 Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи 

56 PRO6-REAC33 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по 

бреговете и островите в реката (галерийните гори по речните 

брегове)   

57 RR12-REAC103 Ликвидиране на замърсявания по време и непосредствено 

след аварии от наводнения 

58 RR13-REAC104 Отстраняване на локални щети по бреговете и диги, защитни 

съоръжения след наводнение  

59 RR14-REAC105 Почистване на запълнени с наноси басейни 

60 RR17-REAC108 Отстраняване на запушвания от съборени мостове, сгради и 

други  вкл. наносите (твърди вещества, разрушени обекти)   

61 RR18-REAC109 Отстранявания на затлачвания на речното корито 

62 RR19-REAC110 Ликвидиране на замърсяванията в границите на СОЗ 

63 RR3-REAC3 Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия  

вкл. биологично укрепване 
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