
Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 
басейново управление 2016 – 2021 г. 

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“, http://www.earbd.org  1 

РАЗДЕЛ 5 

 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 

5.2. Програма от мерки за Източнобеломорски район 

5.2.6. Система за мониторинг и контрол на изпълнението на програмата 

от мерки за управление на риска от наводнения в ИБР  

За всеки стратегически документ от голяма важност е първо, той да бъде 

реализиран съобразно предварително поставените цели, срокове и ресурси; второ 

– да бъде устойчив във времето и да развива заложените в него дейности и 

ефекти. За тази цел е препоръчително да се осъществява наблюдение 

(мониторинг) и оценка на осъществяването на документа, и да се набелязват 

подходящи действия – за коригиране и усъвършенстване на заложените в него 

дейности. 

Мониторингът може да бъде дефиниран като: (а) неделима част от текущото 

управление на проект (за какъвто се приема и реализирането на програма за 

управление на риска от наводнения, целяща постигането на някаква промяна); (б) 

инструмент, подпомагащ контрола върху управлението и процеса на вземане на 

решения; (в) описание на събития и условия в рамките на определен период от 

време; (г) систематично събиране на достоверна, актуална и значима информация 

за напредъка, промените и последиците от предприеманите програмни действия. 

Тези същностни характеристики на мониторинга го определят като един от най-

важните компоненти от управлението на стратегически документи, програми, 

проекти и пр. 

Оценката на свой ред е систематичен преглед на конкретните управленски 

дейности за осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и 

дългосрочни въздействия върху потребителите. Оценката на програмата може да 

включва преценка на работното натоварване, оперативните процедури, или 

персонала, но нейна главна цел си остава ефектът и въздействието от 

реализацията на програмата (стратегическия документ).  

Мониторингът следователно трябва да установява статуса и да проследява 

напредъка в осъществяването на отделните компоненти и подкомпоненти и на 

програма като цяло. Мониторингът също така следва да идентифицира възникващи 
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проблеми, факторите, които ги обуславят, и да подсказва възможни мерки и 

решения на тези проблеми. Получената информация се очаква да бъде 

предоставена своевременно на разположение на отговорния орган. Смисълът от 

това е да се даде възможност на тези органи и на другите компетентни държавни 

институции, ако преценят – да предприемат своевременни “коригиращи действия”, 

които да подпомогнат постигането на поставените в цели.  

Следва да се подчертае, че ако мониторингът се съсредоточава върху 

наблюдение на: (а) предприетите действия и изразходвани ресурси, (б) 

постиганите резултати, (в) протичането на процеса във времето, (г) постиганите 

въздействия, то оценката е насочена към установяване на степента, в която се 

постигат общите и специфичните цели на документа и включва също така 

систематичен преглед на конкретните управленски операции за осигуряване на 

информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия. 

Основните моменти, които би следвало да бъдат наблюдавани във връзка с 

изпълнението на настоящата програма за управление на риска от наводнения са: 

- спазване на предвидения график на дейностите 

- обем, скорост и степен на изразходване на ресурсите 

- постигани резултати 

- достигане на поставените цели и въздействие на стратегическия документ. 

Кога да се осъществява мониторингът? - Целта на текущия мониторинг е да 

отбелязва ефектите и отклоненията от планираното достатъчно рано, за да бъде 

възможно тяхното коригиране, преди последствията от тях да станат толкова 

сериозни, че да не могат да бъдат преодолени. Това, което не бива да бъде 

забравяно, е необходимостта мониторингът да бъде извършван достатъчно често, 

за да могат да бъдат коригирани отклоненията от направения план.  

Основавайки се на тази методология, мониторингът и оценката за изпълнението на 

настоящата програма за управление на риска от наводнения предполагат следната 

последователност от действия: 

1. Избор на критерии и показатели за мониторинг и оценка 

2. Мониторинг на изпълнението 

3. Съпоставка на постигнатото с целево състояние 



Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 
басейново управление 2016 – 2021 г. 

 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“, http://www.earbd.org  3 

4. Предлагане и предприемане на коригиращи действия. 

Съгласно възприетите цели и мерки в програмата за управление на риска от 

наводнения, се предлагат следните основни показатели за мониторинг и оценка: 

Съгласно възприетите цели и мерки в програмата за управление на риска от 

наводнения, се предлагат следните основни показатели за мониторинг и оценка: 

 Завършени етапи от изпълнението на проект (за поддръжка, обследване, 

изграждане и др.) за мерки, включващи защитни съоръжения от габиони, 

стоманобетон, земно-насипни диги 

 Залесена площ (дка) 

 Дължина на почистен участък на река/корито 

 Брой извършени почиствания на участъци на реки/корита 

 Обем на изгребана наносна маса (куб.м.) 

 Брой публикации по въпросите на наводненията на интернет страниците на 

общините 

 Брой направени радио съобщения по въпросите на наводненията 

 Брой направени публикации в местните медии 

 Брой разпространени дипляни/флаери 

 Брой проведени кръгли маси по въпросите на наводненията 

 Брой проведени семинари за обмен на знания и опит по въпросите на 

наводненията 

 Брой участници в мероприятията (кръгли маси/семинари) 

 Брой проведени тренировки 

 Брой проведени инструктажи 

 Брой участници в тренировките 

 Брой участници в инструктажите 

 Брой проведени заседания на кризисен щаб 

 Брой взети решения на кризисен щаб 
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 Брой наложени забрани/ограничения 

 Брой направени проверки 

 Брой направени предписания 

 Брой наложени санкции 

 Брой нововъведени/актуализирани норми 

 Брой актове, в които са включени нови/актуализирани норми 

Информация за напредъка за изпълнение на мерките от програмата ще се събира 

от съответните институции и организации, които са посочени като отговорни за 

изпълнението на съответната мярка. Всяка от тези институции ще определи 

отговорно координационно звено от структурата си, което да събира информация 

от останалите звена на тази институция за напредъка на изпълнение на мерките от 

тяхна компетентност, причините за неизпълнение или за изоставането в 

изпълнението на мерките, включително дължащи се на партньорите, както и 

предложения за корективни действия при необходимост.  Координационното звено, 

по вътрешни за съответната институция или организация правила, ще събира и 

систематизира събраната информация от всички звена, които имат отношение към 

изпълнението на конкретните програмни мерки. Координационното звено на 

водещата институция или организация  ще изготвя  доклад до БД, който ще бъде 

изпращан най-късно до края на месец януари на годината, следваща отчетната 

година.  

Информацията, свързана с текущото наблюдение на изпълнението на всички 

мерки от програмата ще се събира и обобщава на годишна база от Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район“. За целите на системата за отчет и контрол 

на изпълнението на мерките от програмата, БД ежегодно ще систематизира и 

обобщава в доклад напредъка по изпълнение на мерките.  

Годишните доклади ще служат като междинни оценки на изпълнението на програма 

от мерки. В края на периода ще бъде изготвен заключителен доклад за целия 

период на програмата и същата ще бъде изготвена за следващия шестгодишен 

период. 


