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• Предварителна оценка на риска от наводнения
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• Карти на районите под заплаха и карти на
районите с риск от наводения
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• Програма от мерки
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• План за управление на риска от наводнения

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ
Планът за управление на риска от
наводнения
(ПУРН)
на
Западнобелорски район е изготвен
съгласно
Директива
2007/60/ЕО
относно оценката и управлението на
риска
от
наводнения
(ДН),
транспонирана в Закона за водите,
Глава Девета „Защита от вредното
въздействие на водите”.

Този план определя рамката за това, как ще бъде
управляван риска от наводнения на територията на
Западнобеломорски район /ЗБР/и кои са отговорните
институции за изпълнението му през следващите 6
години.
ПУРН допринася за повишаване на осведомеността и
разбирането на риска от наводнения от обществеността,
държавните ведомства и други организации. Той
създава възможност за активен, иновативен, ефективен
и интегриран подход за управлението на риска от
наводнения.

ПУРН – основни етапи

ПОРН

ПУРН се отнася до всички
аспекти на управлението на
риска
от
наводнения,
фокусирайки
се
върху
предотвратяването, защитата
и подготвеността, и вземайки
предвид характеристиките на
съответния речен басейн.

ПУРН

РЗПРН

Програма от мерки

Карти на
заплахата и риска
от наводнения
Цели и
приоритети

ПУРН – основни етапи
Основна цел на ПОРН е да осигури оценка на евентуалните
рискове от бъдещи наводнения, на базата на налична или лесно
достъпна информация и да послужи като основа за определяне на
Районите със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно
чл.5 от Директива 2007/60/ЕО.
ПОРН е извършена през 2011г. по
Методика, приета от Министъра на
околната среда и водите.

ПУРН – основни етапи
Изготвянето на ПОРН е
първата стъпка от изготвянето
на Плана за управление на
риска от наводнения.

Поречие

Значими
минали
наводнения
(брой)

Значими
потенциални
наводнения
(брой)

Струма

83

31

Места

17

1

Доспат

2

1

ОБЩО

102

41

ПУРН – основни етапи
Определянето на РЗПРН е неразделна
част от предварителната оценка на
риска от наводнения и се явява неин
последен етап.
Определени са 14 (четиринадесет) района,
с обща дължина 641 км, разпределени по
основни речни басейни:
Поречие Струма: 10 броя РЗПРН, от които
8 района с висок риск и 2 района със среден
риск, с обща дължина 531 км;
Поречие Места: 4 броя РЗПРН, от които 2
района с висок риск и 2 района със среден
риск, с обща дължина 110 км;
Поречие Доспат: не са определени РЗПРН.
РЗПРН засягат 24 населени места, в 15
общини от 3 области.

ПУРН – основни етапи
Карти на районите под заплаха и в риск от наводнения са
съставени в съответствие с чл. 6, параграф 3 от ДН –
обхващат територии, които могат да бъдат наводнени при
следните сценарии:
малка (1000г.), средна (100г.) и висока (20г.) вероятност
Карти на районите под заплаха от наводнения
представят: обхвата, скоростта и дълбочината на
заливане

Карти на заплахата за РЗПРН BG4_APSFR_ST_04 – гр.
Симитли при 100 годишна вълна

ПУРН – основни етапи
Карти на районите в риск от наводнения
показват неблагоприятните последици
съгласно разпоредбите на чл.6, параграф 5
от ДН

ПУРН на Западнобеломорски район
за басейново управление
Проектът на ПУРН (2016-2021г.) е :

 Изготвен въз основа на научно-приложни разработки на външни
изпълнители на обществени поръчки, в рамките на проект по ОПОС;
 Допълнен и оформен от експерти на БД „ЗБР“ в структура и съдържание,
съгласувани на национално ниво;
 Базиран на национални приоритети.
Проектът на Програмата от мерки (2016-2021г.) е:
 Разработена въз основа на национален Каталог от мерки;
 С разписани мерки на ниво РБУ и на ниво РЗПРН;
 С групиране на мерките според принадлежността им към специфичните
аспекти на управлението на риска от наводнения;
 с извършено приоритизиране на мерките по подход, приет за прилагане
на национално ниво. Приоритетът на всяка мярка е определен на база
различни критерии- колко цели адресира, доколко е спешно
изпълнението на мярката, какви са разходите за мерки, в каква степен се
преодоляват проблемите, какъв е срокът за изпълнение;
 с включени около 610 мерки, с обща стойност на разходите за
изпълнение 51,6 млн. лева.

ПУРН- ИНФОРМИРАНЕ И
КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 Консултации с обществеността - на всички етапи от разработването
на Плана, в т.ч. и трансгранична координация;
 Проектът на ПУРН е публикуван за консултации с обществеността на
29.01.2016г Срок за консултации - до 10.11.2016г. включително;
 Проведени 4 бр. срещи на басейново ниво с представители на
заинтересованите страни (Благоевград, Перник, Банско и Доспат);
 Попълнени и обработени анкети - 54 бр.
 Проведени срещи на национално ниво с представители на други
министерства и ведомства с компепетенции по дейности, свързани с
управление на риска от наводнения: МВР; МЗХ; МРРБ; МТИТС;
ГДПБЗН;
 Водене на Регистър с получените становища и предложения:
 получени до момента 24 бр. становища, от които:
 9 бр. положителни без отправени допълнителни предложения;
 3 бр. възражения, свързани с предишни етапи на ПУРН;
 3 бр. предложения за включване на нови участъци извън РЗПРН;
 3 бр.предложения за преформулиране на заложени мерки;
 3 бр. становища за промяна на отговорния орган за изпълнение
на мярка.
4 бр. предложения ще бъдат отразени във финалния ПУРН.

ПУРН- промени в резултат на консултациите
1. Предложения за нови мерки за включване в ПоМ на ПУРН,

които не са част от проекта на ПоМ:

 Създаване на Национална система за управление на водите в реално
време (МОСВ);
 Изготвяне на указания за разработването и готовността за
изпълнението на плановете за защита при бедствия, включително от
наводнения (МВР);
 Реконструкция и ремонт на язовири (МОСВ, Община Перник);
2. Преформулиране на съществуващи мерки в ПоМ на ПУРН по

предложения на заинтересованите страни

 Нова формулировка по предложение на МВР: „Инициативи за
разработване на наредби за определяне на превантивните нормативи,
строително – техническите норми за устройственото планиране на
територията, проектирането, изпълнението и поддържането на
строежите“ вместо „Издаване на забрана за строителството в зони с
риск от наводнения “;
 Нова формулировка по предложение на МВР: „Повишаване готовността
на населението за реагиране при наводнения“ вместо „Подготовка на
населението за действие при наводнения“.

ПУРН- промени в резултат на консултациите
3. Прехвърляне на мерки в ПУРБ, които имат по-голямо значение
за реализиране целите на ПУРБ в сравнение с ефекта им върху
намаляване на риска от наводнения:
 Мерките за канализационна мрежа - “Изграждане на нови
канализационни
мрежи
с
необходимия
капацитет“;
„Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи“;
„Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние“;
 Мерки, свързани със залесяването и въвеждане на забрани за
голи сечи във вододайните зони.
4. Окрупняване на мерки:
 Мерки, насочени към реакция и възстановавяне от наводнения
се отнасят към обща мярка “Разработване и изпълнение на
областни и общински програми за намаляване на риска от
бедствия вкл. наводнения”;
 Мерки за обучение и информираност са обединени в една обща
мярка „Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията“

ПУРН- промени в резултат на консултациите
5. Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките,
стойността на реализиране на мерките или обхвата на прилагане на
мярката / РЗПРН, извън РЗПРН, РБУ/
 Становища на отговорните институции в хода на консултациите със
заинтересованите страни: МРРБ, МВР, МЗХ, МТИТС, Общини и Областни
администрации.

6. Конкретизиране на местата на прилагане на мерките
7. Отпадане на съществуващи мерки:

 почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на
висока вълна ( първоначално почистване и ежегодно почистване на
водовземните съоръжения -водовземна решетка, савак и др. -на четирите
ГНК)
 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия (ежегодно почистване на четирите ГНК с цел
осигуряване проектната проводимост - обща дължина на каналите 3.5 км)
 Възстановяване на компрометирани диги (възстановяване на
компрометирани диги - ремонт на дигата и бермата по левия бряг на р.
Струма при км 39+300 и км 35+500)

ПУРН- промени в резултат на консултациите
8.Систематизиране на мерките в следните основни
групи: на ниво РБУ, на ниво РЗПРН и на ниво

извън РЗПРН

В резултат Програмата от мерки:
• около 181 бр. Мерки;
• обща стойност около 47 млн. лв.

ПУРН- финални стъпки
 Отразяване на постъпилите становища, мнения, препоръки и
допълнения към ПУРН, постъпили в хода на консултациите;
 Финализиране на Екологична оценка на ПУРН съгласно
законодателството;
 Изготвяне на финален вариант на ПУРН и Програмата от мерки
след приключване на консултациите по проекта на ПУРН и ЕО;
 ВЕЕС за екологична оценка на ПУРН и отразяване на становище
по Екологична оценка във финалния вариант на ПУРН –
7.12.2016г.
 Приемане на ПУРН от Министерски съвет – 21.12.2016 г.;
 Докладване на ПУРН пред ЕК чрез системата за води WISE.

Процесът започва отначало
Актуализация на
ПОРН
до края на 22
декември 2018 г. и
на всеки шест
години

Актуализацията
на ПУРН
до 22 декември
2021 г. и на всеки
шест години

Актуализация на
картите на
заплахата и риска
до 22 декември
2019 г. и на всеки
шест години

http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02

