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Какво означава ПУРН?
ПУРН означава План за управление на риска от наводнения. Основен зако-

нодателен документ за оценка и управление на риска от наводнения е Дирек-
тива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска директива за наводненията, 
която е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в националното законода-
телство с изменение на Закона за водите от м. август 2010 г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен отговаря за територия, в 
която изцяло или частично попадат 18 области и 126 общини. В 31 общини не 
е имало наводнения.

Нанесените щети от наводнения през последните години са показател, 
че обществото не е достатъчно подготвено да се противопостави на този 
нарастващ риск. Прилаганите дейности по защита от наводнения не са дос-
татъчни и е нужна политика за управление на риска от тях.

С разработването на ПУРН ще бъде създаден необходимият инструмент 
за предприемане на последователни и реално необходими действия от стра-
на на публичните власти, бизнеса, неправителствения сектор и гражданите, 
за да бъде намален бъдещият риск и значимите последици от наводнения.

Каква е целта на ПУРН?
ПУРН има за цел да анализира наличната информация от данни и разработ-

ки, като ги обедини с оглед да се идентифицират всички източници на навод-
нения и съответните рискове, да се формулират правилно целите и приори-
тетите за управление на тези рискове, а с планираните и приложените мер-
ки за постигане на тези цели за управление на риска, да се гарантира тяхната 
ефективност.

Какви са основните етапи при изработване на ПУРН?
Управлението на риска от наводнения се извършва на басейнов принцип и 

включва три основни етапа:
•	 Извършване на предварителна оценка на риска от наводнения;
•	 Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения;
•	 Изготвяне на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) с про-

грама от мерки.

Рискът е съвкупност от вероятността да настъпи на-
воднение и степентта на потенциалните щети при 
евентуалното му настъпване.



Кои са националните приоритети и цели
за управление на риска от наводнение?

Национални 
приоритети Национални цели

1
Опазване на
човешкото
здраве

1.1 Минимизиране броят на засегнатите и пострадали хора 
при наводнения

1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни 
валежи и наводнения от урбанизираните територии

1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот

1.4 Минимизиране броят на засегнатите обекти от 
социалната инфраструктура

2

По-висока степен 
на защита на 
критичната ин-
фраструктура и 
бизнеса

2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата 
инфраструктура

2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и 
културно-исторически обекти

2.2.1 Подобряване на защитата на значими стопански обекти

2.2.2 Подобряване на защитата на значими културно-
исторически обекти

3
Повишаване 
защитата на 
околната среда

3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи

3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти 
(основно IPPC и SEVESO обекти)

3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на 
водите, защитени територии и защитени зони

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

4

Подобряване на 
подготвеността 
и реакциите на 
населението

4.1. Повишаване на подготвеността на населението за 
наводнения   

4.2. Подобряване на реакциите на населението при 
наводнения

5

Подобряване на 
административ-
ния капацитет 
за УРН

5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за 
устройственото планиране на териториите и УРН

5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН

5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран 
с УРН

5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното 
течение за целия речен басейн

5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните 
институции при наводнения



Каква е ролята на обществеността при разработване на ПУРН?
Активното участие на публичните институции, бизнеса, неправител-

ствените организации и гражданите, гарантира разработването на реалис-
тичен, приложим и изпълним ПУРН. Изработването на плана се осъществява 
в диалог с всички страни, ангажирани с опазването и използването на водите 
и водните екосистеми. И най-вече с хората и организациите, които са пря-
ко заинтересовани от предотвратяването на наводнения, защото те най-
добре познават проблемите. 

Затова по време на планираните срещи през месец октомври е особено 
важно активното участие на заинтересованите страни, за обсъждане цели-
те и приоритетите, адекватни и приложими мерки за отстраняването на 
проблемите. Резултатът ще бъде постигане на общ консенсус по бъдещите 
действия за предотвратяването на наводнения.

Кой изготвя ПУРН за Дунавски район за басейново управление на водите?
Съгласно Закона за водите , изготвянето на ПУРН е отговорност на Дирек-

тора на Басейновата дирекция .
Предвид комплексността на дейностите, които трябва да бъдат извър-

шени, разработването на ПУРН  за  Дунавски район е възложено на външен из-
пълнител, в рамките на проект „Разработване на Планове за управление на 
риска от наводнения“, финансиран по ОПОС - Обединение „Воден свят – ДР“ с 
водещ изпълнител Eпсилон България ООД, в партньорство с английската ком-
пания HR Wallingford Ltd. Предвидените дейности включват:

•	 преглед на приложимите нормативни, стратегически и методически 
документи;

•	 определяне на целите и приоритетите в областта на управление на 
риска от наводнения;

•	 изготвяне на програма от мерки и изготвяне на икономически анализ 
на програмата от мерки;

•	 изготвяне на ПУРН и съгласуването му с ПУРБ за Дунавски район за ба-
сейново управление и с ПУРН за международния речен басейн на р. Дунав;

•	 докладване на ПУРН пред ЕК.

КОНТАКТИ
Басейнова дирекция „Дунавски район“
5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” 60
телефон: 064/885100,  факс: 064/803342
e-mail: dunavbd@bddr.org
www.bd-dunav.org


