Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район - проект

РАЗДЕЛ 8
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
1. Райони под заплаха от значителен риск от наводнения
След изготвянето на окончателния вариант на ПОРН, предстои определяне на
районите под заплаха от значителен риск от наводнения, съгласно изискванията на чл.
5 от Директива 2007/60/ЕО и чл.146г от ЗВ, които се утвърждават от Министъра на
околната среда и водите.
2.Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от
наводнения
За определените райони със значителен риск от наводнение се разработват
карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от
наводнения до 22.12.2013г.
Картите на районите по заплаха от наводнения се разработват за 3 сценария:
● с малка вероятност за настъпване - за период по-голям или равен на 1000 г.;
● със средна вероятност за настъпване – за период по-голям или равен на 100 г.;
● с висока вероятност за настъпване – с период по-голям или равен на 20 г.
Върху картите за всеки от вероятностните периоди се показват
разпространението на наводнението, дълбочината или ниво на водата и когато е
целесъобразно - скоростта на течението или съответно водно количество.
Картите на районите с риск от наводнения показват неблагоприятните
последици от наводнения за всеки от вероятностните периоди като се оценяват
приблизителния брой на евентуално засегнати жители, вида стопанска дейност в
евентуално засегнатия район, инсталациите по Приложение № 4 към чл. 117 от Закона
за опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване
поради авария в случай на наводнение и защитени зони по чл. 6 от Закона за
биологичното разнообразие, за които съществува възможност да бъдат засегнати,
други значителни източници на замърсяване.
3. План за управление на риска от наводнения
Плана за управление на риска от наводнение включва
заключенията
от
Предварителната оценка за риска от наводнения, Районите със значителен риск от
наводнения, Картите на районите под заплаха от наводнения и Картите на районите с
риска от наводнения, заключенията, които могат да бъдат направени от тези карти,
описание на целите на управлението на риска от наводнения, кратко представяне на
мерките и техния приоритет, целящи постигане на целите на управлението на риска от
наводнения и мерките относно наводнения, изисквани и предприети съгласно други
нормативни актове в областта на околната среда, свързани със оценка на
въздействието върху околната среда и екологична оценка на планове и програми;
опазване на водите при големи промишлени аварии; Плана за управление на речните
басейни и постигането на целите за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ.
Плановете за управление на риска от наводнения включват и цели за
намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за
човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата
инфраструктура и стопанската дейност; намаляване на вероятността от наводнения;
мерки за постигане на набелязаните цели; описание на изпълнението на плана.
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Плановете за управление на риска от наводнения разглеждат всички аспекти на
управлението на риска, като се съсредоточават върху предотвратяването на
наводнението, защитата от наводнение, увеличаване на подготвеността за наводнение,
включително прогнозите за наводнение и изграждането на система за ранно
предупреждение.
Плана за управление на риска от наводнение ще се разработи до 22.12.2015 г. и
ще е в сила за период от шест години, след което се актуализира.
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