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СЪКРАЩЕНИЯ
Съкращение

Дефиниция

БАН

Българска академия на науките

БД

Басейнова дирекция

БДДР

Басейнова дирекция Дунавски район

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ДРБУ

Дунавски район за басейново управление

ЕО

Екологична оценка

EС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗЗ

Защитена зона (по смисъла на ЗБР)

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗТ

Защитена територия (по смисъла на ЗЗТ)

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

МКОРД

Международна комисия за опазване на река Дунав

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НСИ

Национален статистически институт

ОС

Оценка за съвместимост

ПОРН

Предварителна оценка на риска от наводнения

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУРБ

План за управление на речните басейни

ПУРН

План за управление на риска от наводнения

РБУ

Район за басейново управление

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РДВ

Рамкова директива за водите

РЗПРН

Район със значителен потенциален риск от наводнение

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

DFRMP

Danube Flood Risk Management Plan (План за управление на риска от
наводнения в международния басейн на р. Дунав)

DRBMP

Danube River Basin Management Plan (План за управление на
международния басейн на р. Дунав)

WISE

Water Information System for Europe (Европейската информационна
система за води)
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1

Въведение

Предмет на договора

1.1

Предмет на Договор № Д-ЕО-1/15.04.2016 г. е изпълнението на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост на проект на План за управление
на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление“.
Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са:



Изготвяне на Екологична оценка на проект на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление



Изготвяне на Оценка за съвместимост на проект на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление (При решение на компетентния
орган – МОСВ)



Изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН.

Цел на заданието за обхват и съдържание на оценката

1.2

В съответствие с изискванията, определени в чл. 3 на Директива 2001/42/EО,1 не може да се
изключи възможността бъдещият проект на План за управление на риска от наводнения в
Дунавски район за басейново управление да създаде условия за въздействие върху околната
среда.
Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) попада в обхвата на чл. 85, ал.1 на
Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като с ПУРН се очертава рамката за развитие на
инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В тази връзка и на основание
чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми (Наредбата за ЕО), ПУРН подлежи на процедура по задължителна ЕО.
Съгласно чл. 151, ал.2, т.1, буква „к“ на Закона за водите ПУРН се приема от Министерския
съвет, във връзка с което, на основание чл. 4, т.1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за
процедурата по ЕО за плана е министърът на околната среда и водите, като същият е
компетентен и за провеждане на процедурата по ОС.
При процеса на определяне на обхвата и съдържанието на оценката се взема решение относно
обхвата и нивото на подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за
екологична оценка (Директива за СЕО 2001/42/EО, чл. 5,ал. 4).
Процесът на определяне на обхвата и съдържанието има за цел да:



определи съответния район на въздействие и времевия период за проява на
евентуалните въздействия;



идентифицира съответните екологични проблеми, които трябва да се разгледат в
рамките на ЕО;



определи подходящи индикативни показатели за качеството на околната среда (или
конкретни въпроси), които ще направляват оценката в рамките на процеса по ЕО



определи метод за оценка на положителните и отрицателните въздействия;



определи метод за генериране и оценка на разумни алтернативи;



представи проект за съдържание на Доклада за екологична оценка.

1

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на
последиците на някои планове и програми върху околната среда.
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Консултации по заданието за определяне обхвата на оценката

1.3

Съгласно Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредба за ЕО), чл. 19a, експертите, на които е възложено да изготвят екологичната
оценка трябва да подготвят задание за определяне обхвата на оценката, по което провеждат
консултации с:



Компетентните органи по чл. 4 от Наредбата за ЕО;



Съответните специализирани компетентни органи по чл. 13, ал. 1 относно
съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенни аспекти на околната среда и
риска за човешкото здраве; и



Други специализирани ведомства и заинтересовани страни.

В съответствие с изложеното по-горе, настоящият документ се представя с искане за коментар
от страна на Възложителя и на Компетентния органи - МОСВ, както и на МЗ и на други
заинтересовани страни, идентифицирани съгласно Схемата за консултации, представена в
Приложение І на настоящия документ.

2

2.1

Обхват на ПУРН на Дунавски район за басейново управление

Географски обхват

ПУРН е изготвен за територията на Дунавски район за басейново управление на водите,
определен съгласно чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
Фигура 1. Карта на Дунавски район за басейново управление

Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав.
На север граничи с Република Румъния, на изток с Черноморския район за басейново
управление, на запад с Република Сърбия и на юг с Източнобеломорски и Западнобеломорски
райони за басейново управление. Дунавски РБУ покрива територия от 47235 км2, което
представлява 42,5 % от територията на Република България и включва водосборните области на
реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и
Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав.
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ПУРН за Дунавски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново управление. В него
са определени 26 района със значителен потенциален риск от наводнения (вж. Фигура 2),
утвърдени от Министъра на околната среда и водите, както следва:
Река Дунав в България



BG1_APSFR_DU_001 р. Дунав

РЗПРН в поречията западно от р.Огоста



BG1_APSFR_WO_051 р.Арчар при гр.Димово

РЗПРН в поречието на р.Огоста



BG1_APSFR_OG_011 р.Огоста при гр.Мизия



BG1_APSFR_OG_012 р.Въртешница при с.Бели извор.



BG1_APSFR_OG_061 р.Берковска при гр.Берковица



BG1_APSFR_OG_013 р.Скът при гр.Бяла Слатина

РЗПРН в поречието на р.Искър



BG1_APSFR_IS_011 р.Искър при гр.Роман



BG1_APSFR_IS_031 р.Бебреш при с.Скравена



BG1_APSFR_IS_041 р.Искър и притоци в Софийското поле



BG1_APSFR_IS_033 р.Искър при гр.Своге

РЗПРН в поречието на р.Вит



BG1_APSFR_VT_011 р.Вит при гр.Плевен

РЗПРН в поречието на р.Осъм



BG1_APSFR_OS_011 р.Осъм при гр.Летница



BG1_APSFR_OS_021 р.Осъм при гр.Ловеч



BG1_APSFR_OS_031 р.Осъм при гр.Троян



BG1_APSFR_OS_012 р.Ломя при с.Бутово

РЗПРН в поречието на р.Янтра



BG1_APSFR_YN_011 р.Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла



BG1_APSFR_YN_021 р.Росица при с.Ресен



BG1_APSFR_YN_022 Голямата река при р.Стражица



BG1_APSFR_YN_023 р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица



BG1_APSFR_YN_101 р.Дряновска между градовете Плачковци и Трявна



BG1_APSFR_YN_031 р.Янтра при гр.Габрово



BG1_APSFR_YN_041 р.Росица при гр.Севлиево



BG1_APSFR_YN_061 р.Еленска при гр.Елена

РЗПРН в поречието на р.Русенски Лом



BG1_APSFR_RL_011 р.Поповски Лом при гр.Попово



BG1_APSFR_RL_012 р.Долапдере при гр.Цар Калоян, р. Бели Лом при с.Писанец и
с.Нисово, р. Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и р. Русенски Лом при
с.Иваново до землището на с.Божичен



BG1_APSFR_RL_014 р.Русенски Лом от с.Божичен до устието й.
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Фигура 2. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Дунавски РБУ
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В административно-териториално отношение Дунавски РБУ е разположен на територията на
126 общини в рамките на 18 области: Видин, Монтана, Враца, София, Сливен, София (столица),
Перник, Ловеч, Добрич, Варна, Търговище, Габрово, Велико Търново, Шумен, Силистра,
Разград, Плевен и Русе.
Към ПУРН е разработена Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения, като
предвидените мерки са насочени основно към определените 26 района със значителен
потенциален риск от наводнения, но следва да се отбележи, че в ПУРН са включени и мерки,
които са приложими за целия Район за басейново управление (вж. т. 3.3).

2.2

Времева рамка

Разглежданият период от време, за който ще бъдат оценявани положителни и отрицателни
въздействия, е предвижданият период от 6 години, за който е разработен ПУРН – 2016-2021 г.

3

3.1

Приоритети и цели на ПУРН и мерки за постигането им

Цел на ПУРН в Дунавски РБУ

Целта на ПУРН е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху
човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност от
наводненията в Дунавски район за басейново управление (РБУ) и по-конкретно – в
определените райони със значителен потенциален риск от наводнения.
ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки
характеристиките на конкретния речен басейн и интегрира аспектите на опазване на околната
среда, като осигурява високо ниво на опазването й. В него е включена Програма от мерки,
която се съсредоточава върху предотвратяване, защита, повишаване на подготвеността и
информираността по отношение на наводненията.

3.2

Приоритети и цели за управление на риска от наводнения

Приоритетите и целите при управление на риска от наводнения в Дунавски РБУ са определени
на база дефинираните на национално ниво приоритети и цели, както и с оглед на ПУРН за
международния басейн на река Дунав.
За отделните райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са определени
специфични приоритети и цели, които отразяват идентифицираните потребности на района.
Специфичните цели за РЗПРН на р. Дунав са отбелязани в синьо на Таблица 1, а останалите
РЗПРН са изписани срещу съответстващите им полета.
Таблица 1. Приоритети и цели за управление на риска от наводнения в Дунавски РБУ
Приоритети

РЗПРН

Цели




1.Опазване на
човешкото здраве

1.1.Минимизиране броя на
засегнатите и пострадали хора
при наводнения






р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
р. Скът при гр. Бяла Слатина
(BG1_APSFR_OG_013)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
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Приоритети

Цели
















1.2.Осигуряване бързо отвеждане
на водите при интензивни

валежи и наводнения от
урбанизираните територии





1.3.Възстановяване на
нормалните условия за живот





РЗПРН
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
р. Осъм при гр. Летница
(BG1_APSFR_OS_011)
р. Осъм при гр. Ловеч
(G1_APSFR_OS_021)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Бяла и гр.
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Голяма Река при гр. Стражица
(BG1_APSFR_YN_022)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
р. Осъм при гр. Ловеч
(G1_APSFR_OS_021)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Велико
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Приоритети

Цели



1.4.Минимизиране броя на
засегнатите обекти от социалната
инфраструктура







2.1. Подобряване на защитата на
обекти от техническата
инфраструктура




РЗПРН
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)

2.2. Подобряване на защитата на
значими стопански и културноисторически обекти


2. По-висока
степен на защита
на критичната
инфраструктура и
бизнеса





2.2.1. Подобряване на защитата
на значими стопански обекти








р. Арчар при гр. Димово
(BG1_APSFR_WO_051)
р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Вратешница при с. Бели Извор
(BG1_APSFR_OG_012)
р. Скът при гр. Бяла Слатина
(BG1_APSFR_OG_013)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Летница
(BG1_APSFR_OS_011)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Ломя при с. Бутово
(BG1_APSFR_OS_012)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
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Приоритети

РЗПРН

Цели








2.2.2. Подобряване на защитата
на значими културноисторически обекти









3.1.Подобряване на защитата на
канализационните системи




3.Повишаване
защитата на
околната среда





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





р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Еленска при гр. Елена
(BG1_APSFR_YN_061)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Русенски Лом от с. Божичен
до устието при р. Дунав
(BG1_APSFR_RL_014)
р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
р. Янтра между гр. Бяла и гр.
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Еленска при гр. Елена
(BG1_APSFR_YN_061)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Долапдере при гр. Цар Калоян
и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)
р. Арчар при гр. Димово
(BG1_APSFR_WO_051)
р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Вратешница при с. Бели Извор
(BG1_APSFR_OG_012)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
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Приоритети

РЗПРН

Цели












3.3.Минимизиране на засегнатите

зони за защита на водите,
защитени територии и защитени

зони

р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Осъм при гр. Летница
(BG1_APSFR_OS_011)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Ломя при с. Бутово
(BG1_APSFR_OS_012)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
р. Еленска при гр. Елена
(BG1_APSFR_YN_061)
р. Поповски Лом при гр. Попово
(BG1_APSFR_RL_011)
р. Русенски Лом от с. Божичен
до устието при р. Дунав
(BG1_APSFR_RL_014)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Росица при с. Ресен
(BG1_APSFR_YN_021)
р. Русенски Лом от с. Божичен
до устието при р. Дунав
(BG1_APSFR_RL_014)

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




4.Подобряване на
подготвеността и
реакциите на
населението

4.1.Повишаване подготвеността
на населението за наводнения







р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
р. Скът при гр. Бяла Слатина
(BG1_APSFR_OG_013)
р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
р. Бебреш при с. Скравена
(BG1_APSFR_IS_031)
р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
р. Янтра между гр. Бяла и гр.
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
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Приоритети

РЗПРН

Цели


5.Подобряване на
административния
капацитет за УРН

р. Голяма Река при гр. Стражица
(BG1_APSFR_YN_022)
 р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
 р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
 р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
 р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
 р. Огоста при гр. Мизия
(BG1_APSFR_OG_011)
 р. Берковска при гр. Берковица
(BG1_APSFR_OG_061)
 р. Искър при гр. Роман
(BG1_APSFR_IS_011)
 р. Искър при гр. Своге
(BG1_APSFR_IS_033)
 р. Искър и притоците й близо до
гр. София (BG1_APSFR_IS_041)
 р. Вит при гр. Плевен
(BG1_APSFR_VT_011)
 р. Осъм при гр. Троян
(BG1_APSFR_OS_031)
4.2.Подобряване на реакциите на
 р. Янтра между гр. Бяла и гр.
населението при наводнения
Полски Тръмбеш
(BG1_APSFR_YN_011)
 р. Голяма Река при гр. Стражица
(BG1_APSFR_YN_022)
 р. Янтра между гр. Велико
Търново и гр. Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)
 р. Дряновска между гр.
Плачковци и гр. Трявна
(BG1_APSFR_YN_101)
 р. Янтра при гр. Габрово
(BG1_APSFR_YN_031)
 р. Росица при гр. Севлиево
(BG1_APSFR_YN_041)
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

Следва да се отбележи, че в зависимост от наличната информация, приоритетите и целите за
всеки РЗПРН са определени с различна степен на сигурност (ниска, средна или висока), както е
показано в Таблица 2.
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BG1_APSFR_WO_051
BG1_APSFR_OG_011
BG1_APSFR_OG_012
BG1_APSFR_OG_061
BG1_APSFR_OG_013
BG1_APSFR_IS_011
BG1_APSFR_IS_031
BG1_APSFR_IS_041
BG1_APSFR_IS_033
BG1_APSFR_VT_011
BG1_APSFR_OS_011
BG1_APSFR_OS_021
BG1_APSFR_OS_031
BG1_APSFR_OS_012
BG1_APSFR_YN_011
BG1_APSFR_YN_021
BG1_APSFR_YN_022
BG1_APSFR_YN_023
BG1_APSFR_YN_101
BG1_APSFR_YN_031
BG1_APSFR_YN_041
BG1_APSFR_YN_061
BG1_APSFR_RL_011
BG1_APSFR_RL_012
BG1_APSFR_RL_014
BG1_APSFR_DU_001
Легенда:

С
С

В
В
В
В
В
С

Подобряване на защитата на значими стопански обекти

Подобряване на защитата на обекти от техническата
инфраструктура

Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната
инфраструктура

Възстановяване на нормалните условия за живот

В

В

Н
С

В

4,1

4,2

5.4.

В

В

С

Н

В
В

В

В

Н
Н
Н
В

Н
Н
В

Н

Н

В
Н
Н
В
В
В
В

В
С

С

С

В

С

В

В

В

В

В

С

В

С
С
С

С

В

В
В
В

В

В

В

В

В

В

В

Н

Н

В
В
В
В
В

В
В
В
В
В

В

В

Н

С

В

Н

С

В
Н

В
В

3,4

Н
Н

С

В
Н
Н
В
В
В
В
Н
Н
В

3,3

2.2.2

Н
Н

В

С

3,2

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

З. Огоста
Огоста
Огоста
Огоста
Огоста
Искър
Искър
Искър
Искър
Вит
Осъм
Осъм
Осъм
Осъм
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Янтра
Р. Лом
Р. Лом
Р. Лом
Дунав

РЗПРН

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

Речен
басейн

Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора
при наводнения

2.2.1

Подобряване на реакциите на населението при
наводнения

2,2

2,1

Повишаване на подготвеността на населението за
наводнения

1,4

Подобряване на водозадържащата способност на
земеделски, горски и крайречни територии

1,3

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

1,2

Приоритет 4
Приоритет 3
Подобряване на
Повишаване защитата подготвеността
на околната среда
и реакциите на
населението

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

1,1

Подобряване на защитата на значими културноисторически обекти

Приоритет 1
Опазване на човешкото здраве

Приоритет 2
По-висока степен на
защита на критичната
инфраструктура и
бизнеса

Приоритет 5.Подобряване на
административния капацитет за УРН

Таблица 2. Степен на сигурност на определяне на приоритетите и целите по РЗПРН

С

В
В
В

В

Н

С
С
С

Н
В

Н
В

Н

С

В
В

Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
В
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
В

Ниска степен на сигурност за определените приоритети и цели
Средна степен на сигурност за определените приоритети и цели
Висока степен на сигурност за определените приоритети и цели
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Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения

3.3

Селектираните мерки са избрани от Националния каталог от мерки, утвърден от МОСВ,
включващ общо 154 мерки за намаляване на риска от наводнения. Мерките в Програмата са
систематизирани в следните основни групи:







3.3.1

Мерки на ниво Район за басейново управление (наричани по-долу за краткост
„регионални“ мерки), включващи видове групи:
o

Регионални мерки с много висок приоритет - тук се включват мерки, които са
приложими на басейново/ национално ниво:

o

Други регионални мерки - мерки, приложими на басейново ниво, вкл. и извън
РЗПРН:

Мерки за РЗПРН – включват следните видове:
o

Необходими мерки (необходимостта от които е определена с достатъчна степен
на сигурност)

o

Допълнителни мерки (за потвърждаване на необходимостта от прилагането им
са необходими допълнителни изследвания ( вкл. резултати от картите))

o

Инициирани/стартирали конкретни мерки

Мерки в населени места извън РЗПРН – планирани мерки във връзка със значими
наводнения след 2012г.
Мерки на ниво РБУ

Общите мерки за района на басейново управление са следните:



Проверка и поддръжка на инфраструктурата за защита от наводнения



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони
(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.)



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Законодателни инициативи за недопускане на строителство в заливаемите зони



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.



Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на строителството
в границите на наводняемите зони (РЗПРН)



Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради



Актуализиране на наредбите за поддържане и експлоатация на малките язовири с цел
безопасно провеждане на високите вълни породени от поройни наводнения.



Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално,
басейново и местно) от единната спасителна система



Доизграждане и модернизиране на мрежата за метеорологичен и хидрометричен
мониторинг
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Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от
наводнения, вкл. в трансграничен район



Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на системата за наблюдение и
прогнозиране на валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл. експлоатацията на
язовирите



Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ или БД)



Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално
опасните водни обекти.



Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на
риска от наводнения на други държави



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"



Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири.



Премахване на опасни, пречещи и/или неефективни язовири



Възстановяване на компрометирани диги



Осигуряване на скатовете за задържане



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни разрешителни за
големи съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в заливаемите зони
(„Севезо”-обекти и такива подлежащи (действащи въз основа) на комплексни
разрешителни)



Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани
материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета



Обучение на земеделците и фермерите за използване на добри земеделски практики при
УРН и развитие на екологосъобразно селско стопанство



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Подготовка на населението за действие при наводнения



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Участие в разработване на оперативни планове за действия при природни бедствия,
аварии в т.ч. и наводнения



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения



Надграждане и поддържане на системи за прогнози за целите на наводненията



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони

3.3.2

Мерки за РЗПРН

Идентифицираните мерки за РЗПРН са както следва:
Необходими мерки за р. Дунав (BG1_APSFR_DU_001)



Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони
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(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.)



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Надграждане и поддържане на системи за прогнози за целите на наводненията



Проверка и поддръжка на инфраструктурата за защита от наводнения



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Изграждане на нови корекции



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали



Регулиращи съоръжения за изпускане на води зад дигите



Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р. Дунав (BG1_APSFR_DU_001)



Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на
риска от наводнения на други държави



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения

Необходими мерки за р.Искър при гр.Роман (BG1_APSFR_IS_011)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Необходими мерки за р.Бебреш при с.Скравена (BG1_APSFR_IS_031)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.

Допълнителни мерки за р.Бебреш при с.Скравена (BG1_APSFR_IS_031)



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони



Реконструкция и поддържане на корекциите



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони
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Необходими мерки за р.Искър при гр.Своге (BG1_APSFR_IS_033)



Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на оттичането



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Допълнителни мерки за р.Искър при гр.Своге (BG1_APSFR_IS_033)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Реконструкция и поддържане на корекциите



Планиране и изграждане на линейни защитни съоръжения /охранителни канали/



Отстранявания на затлачвания на речното корито



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани
материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Подготовка на населението за действие при наводнения



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация и карти за наводненията



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Отстраняване на локални щети по бреговете и диги, защитни съоръжения след
наводнение

Необходими мерки за р.Искър и притоци в Софийското поле (BG1_APSFR_IS_041)



Надграждане на диги



Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони
(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.)



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Реконструкция и поддържане на корекциите



Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките



Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране на системата за наблюдение и
прогнозиране на валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл. експлоатацията на
язовирите



Възстановяване на компрометирани диги



Изграждане на нови корекции
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Допълнителни мерки за р.Искър и притоци в Софийското поле (BG1_APSFR_IS_041)



Поставяне на ограничителни условия към инвестиционни намерения в съседни на
реката участъци



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони



Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни разрешителни за
големи съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в заливаемите зони
(„Севезо”-обекти и такива подлежащи (действащи въз основа) на комплексни
разрешителни)



Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на строителството
в границите на наводняемите зони (РЗПРН)



Възстановяване на компрометирани диги



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Отстранявания на затлачвания на речното корито



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови корекции



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



Рекултивация на участък, засегнат от добива на инертни материали



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от
наводнения, вкл. в трансграничен район



Подготовка на населението за действие при наводнения



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"



Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация и карти за наводненията



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони

Необходими мерки за р.Огоста при гр.Мизия (BG1_APSFR_OG_011)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Извеждане на „научени уроци” и предоставяне на компетентните институции



Оценка на щетите по сгради и инфраструктура

Допълнителни мерки за р.Огоста при гр.Мизия (BG1_APSFR_OG_011)



Обучение на земеделците и фермерите за използане на добри земеделски практики при
УРН и развитие на екологосъобразно селско стопанство



Планиране на защитни и регулиращи съоръжения за водозадържане на високи води и
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наноси – те са извън или в населените места



Реконструкция и поддържане на корекциите



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Изработване на публично достъпни карти за опасността от наводнение, с които да бъде
запозната обществеността. Публично оповестяване на годишните доклади за
състоянието на язовирните стени и други ХТС



Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения



Подготовка на населението за действие при наводнения



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Оценка на устойчивостта и годността за ползване на засегнати от наводнения сгради и
инфраструктура



Документиране на събитията и оценка на щетите от наводненията

Необходими мерки за р.Въртешница при с.Бели извор (BG1_APSFR_OG_012)



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Допълнителни мерки за р.Въртешница при с.Бели извор (BG1_APSFR_OG_012)



Преразглеждане и допълнение към разрешителни режими и съответни разрешителни за
големи съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в заливаемите зони
(„Севезо”-обекти и такива подлежащи (действащи въз основа) на комплексни
разрешителни)



Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Поставяне на стационарни или мобилни защитни елементи на прозорци и врати, както и
водонепропускливи преградни конструкции



Реконструкция и поддържане на корекциите



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за р.Скът при гр.Бяла Слатина (BG1_APSFR_OG_013)



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Скът при гр.Бяла Слатина (BG1_APSFR_OG_013)



Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове
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Възстановяване на компрометирани диги



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от
наводнения, вкл. в трансграничен район

Необходими мерки за р.Берковска при гр.Берковица (BG1_APSFR_OG_061)



Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони
(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите

Допълнителни мерки за р.Берковска при гр.Берковица (BG1_APSFR_OG_061)



Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на строителството
в границите на наводняемите зони (РЗПРН)



Ограничаване уплътняването
урбанизацията.



Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони



Планиране и изграждане на линейни защитни съоръжения /охранителни канали/



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Охранителни, отвеждащи канали в границите на населените места и изпомпване на води



Изграждане на нови корекции



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на

Необходими мерки за р.Осъм при гр.Летница (BG1_APSFR_OS_011)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на речното
корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в заливаемите крайречни
ивици, за повишаване на водозадържането.

Необходими мерки за р.Ломя при с.Бутово (BG1_APSFR_OS_012)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна
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Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна

Необходими мерки за р.Осъм при гр.Ловеч (BG1_APSFR_OS_021)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения

Допълнителни мерки за р.Осъм при гр.Ловеч (BG1_APSFR_OS_021)



Ограничаване уплътняването
урбанизацията.



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на

Необходими мерки за р.Осъм при гр.Троян (BG1_APSFR_OS_031)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или съществуващи сгради и
съоръжения, намиращи се на пътя на оттичане на високите води



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.

Допълнителни мерки за р.Осъм при гр.Троян (BG1_APSFR_OS_031)



Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради



Реконструкция и поддържане на корекциите



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани
материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Популяризиране и подпомагане използването на застрахователни имуществени
продукти в застрашените от наводнения райони



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.

Необходими мерки за р.Поповски Лом при гр.Попово (BG1_APSFR_RL_011)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р.Поповски Лом при гр.Попово (BG1_APSFR_RL_011)



Реконструкция и поддържане на корекциите



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"
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Необходими мерки за
(BG1_APSFR_RL_012)

р.

Долапдере

при гр. Цар Калоян

и съседните села



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р. Долапдере при гр. Цар Калоян и съседните села
(BG1_APSFR_RL_012)



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови корекции



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи

Необходими мерки за р.Русенски Лом от с.Божичен до устие (BG1_APSFR_RL_014)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Русенски Лом от с.Божичен до устие (BG1_APSFR_RL_014)



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за р.Вит при гр.Плевен (BG1_APSFR_VT_011)



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Реконструкция и поддържане на корекциите



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Вит при гр.Плевен (BG1_APSFR_VT_011)



Ограничаване уплътняването
урбанизацията.



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Охранителни, отвеждащи канали в границите на населените места и изпомпване на води



Изработване или актуализиране на аварийни планове за действие



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.

на

почвите

(запечатване)

като

следствие

на

Необходими мерки за р.Арчар при гр.Димово (BG1_APSFR_WO_051)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Определяне и обозначаване на картите на зони, застрашени от наводнение при различни
сценарии на висока вълна

Необходими мерки за р.Янтра между гр. Полски Тръмбеш и Бяла (BG1_APSFR_YN_011)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна
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Възстановяване на компрометирани диги



Реконструкция и поддържане на корекциите



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Допълнителни мерки за р.Янтра м/у гр. Полски Тръмбеш и Бяла (BG1_APSFR_YN_011)



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия



Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките



Изграждане на нови корекции

Необходими мерки за р.Росица при с.Ресен (BG1_APSFR_YN_021)



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Възстановяване на компрометирани диги

Допълнителни мерки за р.Росица при с.Ресен (BG1_APSFR_YN_021)



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за Голямата река при р.Стражица (BG1_APSFR_YN_022)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Допълнителни мерки за Голямата река при р.Стражица (BG1_APSFR_YN_022)



Възстановяване на компрометирани диги



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Подготовка на населението за действие при наводнения



Изграждане на нови корекции



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия

Допълнителни мерки за р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица
(BG1_APSFR_YN_023)



Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия
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Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за р.Янтра при гр.Габрово (BG1_APSFR_YN_031)



Проучване с цел идентифициране на източниците на наводнения и най-добрата
комбинация от мерки, вземайки предвид въздействието надолу по течението на реката



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Янтра при гр.Габрово (BG1_APSFR_YN_031)



Реконструкция и поддържане на корекциите



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за р.Росица при гр.Севлиево (BG1_APSFR_YN_041)



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Надграждане на диги

Допълнителни мерки за р.Росица при гр.Севлиево (BG1_APSFR_YN_041)



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет



Оценка на риска от наводнение на съществуващите обществени, индустриални и
търговски обекти, недвижими имоти и строителство, ферми и др. разположени в
заливаемите зони.



Изготвяне на специални планове при прилагане на директива "Севезо"

Необходими мерки за р.Еленска при гр.Елена (BG1_APSFR_YN_061)



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Образователни дейности и информация във връзка със заплахата и риска от наводнения.



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки за р.Еленска при гр.Елена (BG1_APSFR_YN_061)



Реконструкция и поддържане на корекциите



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
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наводненията
Необходими мерки за р.Дряновска между гр. Плачковци и Трявна (BG1_APSFR_YN_101)



Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия



Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и в частност на
канализационните мрежи на населено място



Преустройство или изграждане на дренажни съоръжения



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Подготовка на населението за действие при наводнения



Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки
(BG1_APSFR_YN_101)

за

р.Дряновска

между

гр.

Плачковци



Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние



Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи



Изграждане на нови корекции

3.3.3

и

Трявна

Мерки извън РЗПРН

Мерките за защита от наводнения извън РЗПРН са следните:
Поречие Вит



Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Поречие Дунав



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали



Изграждане на нови канализационни мрежи с необходимия капацитет



Изграждане на нови язовири



Възстановяване на компрометирани диги



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване

Поречие Дунавски Добруджански реки



Възстановяване на компрометирани диги



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите

Поречия Западно от р. Огоста



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Изграждане на нови корекции

Поречие Искър



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване
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Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите

Поречие Огоста



Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири



Изграждане на нови корекции



Реконструкция и поддържане на корекциите



Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири



Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни
наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви
обхват.



Обучение за ползване на системата за ранно предупреждение



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Поречие Осъм



Възстановяване на връзките с воден басейн или на естественото състояние на речното
корито, на стари меандри, на наводняеми и утаителни зони в заливаемите крайречни
ивици, за повишаване на водозадържането.

Поречие Русенски Лом



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна

Поречие Янтра



Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване



Изграждане на нови корекции



Възстановяване на компрометирани диги



Изграждане на земно-насипна дига и комбинация



Реконструкция и поддържане на корекциите



Терасиране, реконструкция на отводнителните канали



Дейности за защита на речните брегове и корита от ерозия вкл. биологично укрепване

Поречия Ерма и Нишава



Изграждане на нови корекции

Проектът на Програмата от мерки за РЗПРН на ДРБУ е представен с повече подробности в
табличен вид в Приложение ІІ.

4

Връзка на ПУРН с други планове и програми

За целите на ПУРН се разглеждат основните планове, които определят посоката на развитие,
както и тези, които имат пряко отношение към управление на дейностите по околната среда и
водите, вкл. и защитата от вредното въздействие на водите.
Основните планове, програми и стратегии, чиято връзка с ПУРН ще бъде разгледана при
екологичната оценка, са както следва:
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Стратегия "Европа 2020": Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж; 2



Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.;3



Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.;4



Национална програма за развитие: България 2020 г. (НПР БГ 2020);5



План за управление на риска от наводнения за международния басейн на р.Дунав Danube Flood Risk Management Plan ( DFRMP) 6



План за управление на международния басейн на р.Дунав – Danube River Basin
Management Plan (DRBMP) 7



План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 8



Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.9

Съгласно Националната програма за защита при бедствия 2014-2018, мерките за намаляване на
риска
от
наводнения,
предвидени
в
ПУРН,
са
част
от
превантивната
дейност по смисъла на Закона за защита при бедствия. По приоритет те следва за
бъдат залагани в годишните планове за изпълнение на Националната програма за
защита при бедствия, както и да бъдат съобразени при разработване на Плановете
за защита при бедствия на съответното ниво (областно, общинско).
Предвид горното, ще бъде осигурена координация на ПУРН в Дунавски РБУ с други планове,
а именно:



Годишни
планове
защита при бедствия



Областни планове за защита при бедствия на територията на Дунавски РБУ



Общински планове за защита при бедствия на територията на Дунавски РБУ



Общински планове за развитие на територията на Дунавски РБУ

за

изпълнение

на

Националната

програма

за

Методика на ЕО

5

5.1

Нормативна рамка за ЕО

ЕО ще бъде разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО на
Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на
някои планове и програми върху околната среда (Директива за СЕО), транспонирана в
националното законодателство с Наредбата за условията и реда на извършване на екологична
оценка на планове и програми.

2
3
4
5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=765

6

http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/1stdfrmp-final_1.pdf

7

http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/drbmp-update2015.pdf

8

http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-napurb/purb-2016-2021-v-dunavski-rayon/
9

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=899
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В допълнение, ЕО ще се съобрази със следните документи:



Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката
на последиците на някои планове и програми върху околната среда;



Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г.за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна;



Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, кодифицирана с Директива
2009/147/ЕО;



Оценка на планове и проекти,съществено засягащи зони от Натура 2000 –Методическо
ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията
92/43/EИО;



Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.,
разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под
редакцията на Министерство на околната среда и водите, България.

Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО, е представен в
следващото каре.
Каре 1: Ключова нормативна рамка
Законова рамка на България и съответните документи, свързани с процеса по ЕО
-

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) –обн. ДВ, бр. 91/2002 г.;

-

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.;

-

Закон за водите (ЗВ) – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.;

-

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
(Наредба за ЕО), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/ 2004 г.;

-

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Наредба за ОС) – обн. ДВ, бр. 73 /2007 г.

Методически подход

5.2

Методите и техниките, предвидени за оценка на околната среда и за изготвяне на доклада за
екологична оценка, са тези, посочени в насоките и ръководствата, изброени в предходния
раздел, и по-специално в следните документи:

5.3



Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката
на последиците на някои планове и програми върху околната среда;



Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.,
разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под
редакцията на Министерство на околната среда и водите, България.

Екологична политика и цели

Докладът за ЕО ще направи преглед на целите за опазване на околната среда на международно,
национално и поднационално равнище, които имат отношение към ПУРН, и на начина, по
който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на
плана.
Ключовите цели за опазване на околната среда на международно / общностно ниво включват
тези, посочени в ключови стратегии, като: Стратегия "Европа 2020" и Стратегия на ЕС за
биологичното разнообразие до 2020 г. Целите за опазване на околната среда на национално
ниво са отразени в основните стратегии и програми, като: Национална стратегия за регионално
развитие 2012 – 2022 г. и Национална програма за развитие: България 2020 г.
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Освен тях ще бъдат разгледани стратегически документи от ключово значение за ПУРН, като:
План за управление на риска от наводнения за международния басейн на р.Дунав, План за
управление на международния басейн на р.Дунав, План за управление на речните басейни в
Дунавски район за басейново управление и др.

Преглед на съществуващото състояние

5.4

За да идентифицират взаимодействията на ПУРН с околната среда, ЕО ще включва преглед на
съществуващото състояние на компонентите на околната среда, които ще бъдат оценени
спрямо целите на ПУРН.
 Съществуващо състояние на компонентите на околната среда

Ще се направи анализ на съществуващото състояние на околната среда в съответствие с
териториалния обхват на ПУРН в Дунавски РБУ. Компонентите и факторите на околната среда,
които ще се разгледат, са както следва:



Въздух, климат – оценка на съществуващото състояние на качеството на въздуха

Атмосферен въздух – Емисии на вредни вещества във въздуха, емисии на киселинни вещества
(SO2, NOx и NНз), емисии на прекурсори на озона, емисии на прекурсори PM10, качество на
въздуха;
Климатични фактори – съществуващо състояние в рамките на анализираната територия и
тенденции в изменението на климата, включително емисии на парникови газове (ПГ).



Води – преглед на текущото състояние на повърхностните и подземните води

За съществуващото състояние на водите в ЕО на ПУРН в Дунавски РБУще се ползва предимно
информация от План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново
управление (2016-2021). В ЕО ще бъде представена обща информация за екологичния и
химичен статус на водите в разглежданата територия.



Почви – съществуващо състояние на земите и почвите

Информацията за съществуващото състояние ще включва: ползване на земята, почвени
условия, процеси на деградация на почвите, замърсяване на почвите.



Ландшафт – съществуващо състояние на ландшафта и визуални аспекти

Ще се използва системата за класификация и типология на ландшафтите в България, като се
включат и природните забележителности (съгласно наличните данни в ИАОС).



Биологично разнообразие – флора, фауна, защитени територии и зони от Натура 2000

Флора и фауна – резюме на съществуващото състояние в разглежданата територия, национално
защитени, редки и застрашени видове;
Защитени територии и зони – национално определените защитени територии и защитени зони в
рамките на Натура 2000.



Население и човешко здраве

Докладът за оценка на околната среда ще представи информация и анализ по отношение на
настоящото състояние на населението: гъстота, разпределение на населението по възраст и пол,
миграция – темп на нарастване и раждаемост, както и естествен прираст, смъртност,
здравословно състояние (заболеваемост).
 Съществуващо състояние на територии, за които съществува вероятност да бъдат

съществено засегнати
Съществуващото състояние ще включва преглед на териториите, които е вероятно да бъдат
съществено засегнати от ПУРН в Дунавски район за басейново управление.
Специално внимание ще се отдели на защитените територии и зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Зони за защита на водите и други
екологично уязвими райони.
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 Съществуващи екологични проблеми

Ще бъде предприето проучване за идентифициране на основните екологични проблеми и
тенденции. Ще се разгледа и анализира съществуващото състояние на околната среда, за да се
гарантира, че всички съществуващи проблеми са взети под внимание при оценката на
въздействията от ПУРН в Дунавски РБУ.
Анализът ще бъде основа за идентифициране както на проблемите по отношение на околната
среда, които ще бъдат решени или уредени, така и на тези, които биха могли да се влошат още
повече при изпълнението на предвиждания ПУРН в Дунавски РБУ.
Специално внимание ще бъде отделено на националните защитени територии.
 Вероятни съществени въздействия върху околната среда

Директива 2001/42/EО за ЕО, Приложение I, определя проблемите на околната среда, за които
най-вероятно ще има съществено въздействие. За точна оценка ще се използват специфични
индикатори за оценка на въздействието върху различни екологични проблеми/обекти на
защита, както е описано по-долу.
Кратка характеристика на територията, която е вероятно да бъде засегната от прилагането на
ПУРН в Дунавски РБУ, е представена в Приложение ІІІ към настоящия документ.

Индикатори

5.5

Установяването на аспектите на околната среда, целите и индикаторите, които трябва да бъдат
разгледани в рамките на ЕО, представлява тристепенен процес:
1. Идентифициране на съответните екологични проблеми, които следва да бъдат
разгледани в рамките на ЕО;
2. На база на идентифицираните проблеми, установяване на съответните приоритети и
целите за тяхното постигане, които следва да бъдат разглеждани в рамките на ПУРН и
процеса на ЕО;
3. Където е възможно, предлагане на подходящи индикатори за състоянието на околната
среда (или специфични въпроси), които ще ръководят анализа в рамките на процеса по
ЕО.
 Екологични проблеми, които трябва да се вземат под внимание при процеса по ЕО

Екологичните проблеми, които трябва да се вземат под внимание при процеса на ЕО се
идентифицират като релевантни на приоритетите и целите за тяхното постигане на ниво
РЗПРН за Дунавски РПУ спрямо следните компоненти и фактори:



въздух и фактори на климата;



води;



почви;



ландшафт



биологично разнообразие, фауна и флора;



културно-историческо
наследство;



материални активи;



отпадъци;



шум;



население и човешко здраве.

наследство,

включително

архитектурно

и

археологично

 Избор на екологични цели

След като ключовите проблеми на околната среда са идентифицирани, в ЕО се идентифицират
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и описват съответните цели на околната среда, които трябва да бъдат защитени. Те могат да се
установят от съответните:



законови или нормативни рамки;



стратегии в областта на околната среда, политики, планове за действие;



стратегии за устойчиво развитие;



програмни документи и др.

 Идентифициране на подходящи индикатори на околната среда (или специфични

въпроси), които ще ръководят анализа в рамките на ЕО
Показателите за оценка на въздействието върху различни екологични компоненти се
идентифицират в рамките на фазата на определяне на обхвата в съответствие с определени
критерии за подбор. При подбора на показателите се вземат предвид индикатори:



които ще позволят възможно най-добра оценка на въздействието от ПУРН върху
околната среда;



които съответстват на екологичните проблеми;



които могат добре да бъдат изразени количествено.

Видове въздействия

5.6

Докладът за ЕО ще анализира и оцени вероятните значителни въздействия върху околната
среда, включително вторични, кумулативни, синергични/едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия:



на ниво приоритетите и целите за тяхното постигане на ниво РЗПРН за Дунавски РБУ;



на ниво предвидените мерки за намаляване на риска от наводнения;

Тези въздействия ще бъдат разгледани по отделните компоненти и фактори на околната среда:
o

Въздух и климат

o

Води

o

Почви

o

Ландшафт

o

Биологично разнообразие, включително флора,фауна, защитени територии и
зони

o

Културно-историческо наследство

o

Материални активи

o

Отпадъци

o

Шум

o

Население, човешко здраве.

Анализът на възможните значителни въздействия върху гореспоменатите компоненти ще
обхване всички предвиждания на ПУРН, пропорционално на тяхната степен на подробност.
При засягане на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като самостоятелна, но
неделима част от ЕО ще бъде изготвена и Оценка за съвместимостта на ПУРН с предмета и
целите на защитените зони в съответствие с Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони.



Въздействия върху територията на други държави (Румъния и Сърбия)

Заложените в ПУРН приоритети и цели са формулирани в съответствие с приетите
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стратегически документи на международно ниво, в т.ч. План за управление на риска от
наводнения за международния басейн на р.Дунав - Danube Flood Risk Management Plan
(DFRMP) и План за управление на международния басейн на р.Дунав – Danube River Basin
Management Plan (DRBMP).
Основен принцип при изготвяне на ПУРН за Дунавски РБУ е принципът за солидарност, който
се прилага както на ниво речен басейн и на национално ниво, така и на трансгранично ниво.
Принципът на солидарност в рамките на международния речен басейн е обхванат чрез мярка за
сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на риска от
наводнения в другите дунавски държави.
Дейностите за защита от наводнения в България, които биха могли да окажат въздействие
върху съседни страни са обсъдени по-долу, заедно с предложените в ПУРН съответни мерки:
o

Повишаване на нивата на билото на дигите

Повишаването на дигите ще намали риска от тяхното преливане по време на екстремно високи
води. В резултат от това се създават условия за по-големи разливания на отсрещния бряг (т.е. в
Румъния). За избягване на този негативен резултат, билата на дигите в Румъния също трябва да
бъдат повишени. Ефектът от такава мярка сега не може да се предвиди, защото разходите по
нея ще бъдат огромни, а ползите ще се реализират само при редките случаи на много високи
водни количества в р. Дунав.Освен това, тази мярка изисква сложни съгласувания с румънската
страна.
При несигурните прогнози за очакваните промени в максималния отток на р. Дунав вследствие
на климатичните изменения в ПУРН не се предлага повишение в нивата на билото на дигите.
o

Нови диги или стени за защита от наводнения

Някои нови защити срещу наводнения могат да бъдат изградени за малки области, като
крайбрежната зона в някои градове. Въздействието върху нивата на максималните води в река
Дунав ще бъде неосезаемо.
o

Нови мостове или нови устои на мостове

Тези съоръжения могат да окажат въздействие върху нивата на наводнения само при
пролетното пълноводие, когато се наблюдава интензивен ледоход. Налага се да се предвидят
мерки за освобождаване на ледените блокове и недопускане на тяхното баражно действие
около устоите на мостовете.
Заключение:
Мерките, предложени в ПУРН за Дунавски Район в България няма да окажат неблагоприятно
въздействие върху съседните държави, особено като се има предвид, че нашата страна е
разположена в най-долното течение на река Дунав в близост до устието й в Черно море.
Проблем за България може да възникне от действия, предприети в страни, намиращи се нагоре
по течението. Важно в това отношение е управлението на хидровъзлите Железни врата 1 и
Железни врата 2, експлоатирани съвместно от Сърбия и Румъния, но този аспект е извън
обхвата на ПУРН за Дунавски РБУ.

5.7

Метод за оценка на въздействията

ЕО ще оцени възможните въздействия на ПУРН върху околната среда и ще даде препоръки как
да се подобри качеството му по отношение на екологичните аспекти.
Анализът на съществуващото състояние и очакваните последици в случай, че ПУРН няма да
бъде изпълнен, ще дефинират. нар. „нулева алтернатива“.
Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в ПУРН приоритети и
цели ще бъдат обобщени в рейтинг матрица, като се използват следните обозначения:
Таблица 3. Рейтинг матрица (матрица на оценките)
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+
0/+

Очаквано положително въздействие
Клони към резултат от позитивно въздействие

/

Очаква се незначително или никакво въздействие

0

Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като положителните
и отрицателните въздействия взаимно се компенсират

0/-

Клони към резултат от негативно въздействие

-

Очаквано отрицателно въздействие

=

Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни, оценката на
въздействието е невъзможна

В допълнение към тази матрица ще се извърши качествено описание на вероятните значителни
въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в т.ч. вторични, кумулативни,
едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни,
положителни и отрицателни последици, които са предизвикани от приоритетите и целите за
тяхното постигане, както и от предложените мерки за намаляване на риска от наводнения.
База за оценката са експертните познания на екипа по екологичната оценка.
Съдържанието на Доклада за екологична оценка ще отговаря на изискванията на Директива
2001/42/EО и Наредбата за ЕО.
Нивото на подробност на оценката ще се базира на нивото на подробност, което предоставя
проектът на ПУРН в Дунавски РБУ. Всички затруднения, възникнали в процеса на събиране на
информация, необходима за разработката на ЕО, както и решаването им, ще бъдат включени в
ЕО.

5.8

Мерки

След преглед на целите и приоритетите на ПУРН, в ЕО ще бъдат оценени очакваните
въздействия и ще се представят средните видове мерки:
 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН

Въз основа на анализа на предвижданията на ПУРН ще се предложат мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от
осъществяването на ПУРН върху околната среда, както и за предотвратяване или намаляване
на възможните отрицателни последици за човешкото здраве.
 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН

Ще бъдат разработени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните въздействия от
реализацията на ПУРН върху околната среда и човешкото здраве. Мерките ще бъдат
определени от гледна точка на очакваните резултати от тяхното прилагане.
 Мерки за мониторинг и контрол

Този раздел ще разгледа мерките, изисквани за мониторинга и контрола при изпълнението на
ПУРН в Дунавски РБУ.

5.9

Метод за генериране на алтернативи
 Алтернативи по отношение на броя на районите със значителен риск от

наводнения РЗПРН
Определянето на РЗПРН е осъществено на база на утвърдени от Министъра на околната среда
и водите „Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”
- ІІ-част от Методиката по чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ. В резултат на прилагане на Методиката са
определени 52 проектни РЗПРН, от които впоследствие са утвърдени 26 бр.
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 Алтернативи по отношение на управление на риска от наводнения

ПУРН е изготвен в една алтернатива, като чрез мулти-критериален анализ е избрана найподходящата комбинация от мерки, като потенциалните варианти за управление на риска от
наводнения за река Дунав са както следва:
Стопанисване на земята:



Гарантиране, че съществуващите влажни зони и други зони за опазване не са
неблагоприятно засегнати от наводнения и от мерките за управление на наводнения.



Подобряване на съществуващите зони за опазване, където е възможно.



Контролиране на потенциално замърсяване по време на наводнения.

Въпреки че не са мерки, пряко свързани с наводненията, те са важни мерки за опазване,
съвместими с Рамковата директива за водите (РДВ), която се занимава с подобряване на
екологията и качеството на водата.
Намаляване на риска чрез не-инженерни мерки, включително:



Аварийно планиране, аварийно реагиране и възстановяване след наводнение;



Прогнозиране на наводнения и предупреждение;



Повишаване на информираността на обществото и ангажирането им в реакция на
наводненията, където е уместно;



Сътрудничество с други държави за управление на наводненията.

Намаляване на риска от наводнения чрез:



Изграждане на нови стени и диги



Рехабилитация на съществуващите стени и диги



Задължителна редовна поддръжка на стените и дигите.

Намаляване на риска от повреди на имоти и други съоръжения, чрез увеличаване на
устойчивостта към наводнения
Това може да включва физически промени (като проектиране и материали, устойчиви на
наводнения), или промени в ползването на сгради и други съоръжения;
Ремонт на локалните отводнителни системи
за намаляване на наводненията от повърхностни води, улесняване на дренирането на водите
при наводнения и намаляване на риска от замърсяване от канализацията по време на
наводнения. Ще бъде необходима редовна поддръжка;
Комбинации от горепосочените варианти
Резултатът от прилагането на мулти-критериалния анализ показва, че най-добрият вариант за
управление на риска от наводнения за река Дунав включва комбинация от горепосочените
варианти. Тези варианти не включват планиране на земеползването, която се счита за
регионална мярка.
 Нулева алтернатива

Нулевата опция, която ще бъде дефинирана като “съществуващо състояние” за целия процес по
оценка, ще представлява също алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО.

5.10 Заключение
Екологичната оценка ще даде възможност за обосновано заключение относно съвместимостта
на определените приоритети и цели за управление на риска от наводнения в Дунавски РБУ и на
мерките за тяхното постигане, от гледна точка на изискванията за опазване на околната среда.
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Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка е представено като Приложение ІV към
настоящия документ.
6

Индикативен график за изготвяне на ЕО

Съгласно чл. 5 (1) от Договор № Д-ЕО-1 / 15.04.2016 г. за изготвяне ПУРН в Дунавски РБУ,
срокт за изпълнение на договора е шест месеца, считано от датата на подписване на договора.
Индикативен график на дейностите за изпълнение на договора е представен в следващата
таблица.
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Таблица 4 Индикативен график за изготвяне ЕО
ДЕЙНОСТ

Месец I
0-5

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 0-5

Месец II
6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 0-5

Месец III
6-10 11-15 16-20 21-25 26-30

Месец IV
ДНИ
0-5

6-10

11-15

16-20

Месец V
21-25

26-30

0-5

6-10

11-15

16-20 21-25 26-30

Месец VI
0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

ЕТАП 1 ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
Дейност 1 Провеждане на встъпителна среща с Възложителя и
планиране на дейностите по проекта
ЕТАП 2 ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТА НА ЕО
И ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ОС
Дейност 2 Изготвяне на задание за определяне на обхвата и
съдържанието на доклада за ЕО на ПУРН, Схема за провеждане
на консултации на ПУРН и уведомление съгласно чл. 10 от
Наредбата за ОС за ПУРН
Дейност 3 Провеждане на консултации по документите за обхват
и съдържание на ЕО и Схемата за провеждане на консултациите
на ПУРН
Дейност 4 Изготвяне на Доклад за Оценка за съвместимостта с
предмета и целите на защитените зони на проекта на ПУРН
Дейност 5 Оценка на качеството на доклада за ОС
ЕТАП 3: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ЕО
НА ПРОЕКТА НА ПУРН И ПРОВЕЖДАНЕ НА
КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА ДОКЛАДА ЗА ЕО И
ДОКЛАДА
ЗА ОС на проект на Доклад за ЕО на ПУРН
Дейност
6 Изготвяне
Дейност 7 Провеждане на консултации по докладите за ЕО и ОС
на ПУРН
Дейност 8 Отразяване на резултатите от обществените
консултации в докладите за ЕО и ОС на ПУРН и оформяне на
Докладите за ЕО и ОС на ПУРН
ЕТАП 4: ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРИ
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА SWOT
АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА НА ПУРН
Дейност 9 Окомплектоване и внасяне на документацията по
Екологичната оценка на ПУРН в МОСВ за издаване на
Дейност
10
Участие
в
заседание/
заседания
на
Междуведомствена комисия за постановяване на Становище по
Доклада за екологична оценка на ПУРН от МОСВ
Дейност 11 Изпълнение на дейностите от трети етап и
доработване / преработване на Доклада за Екологична оценка на
ПУРН, в случай на такова решение от Междуведомствената
комисия
Дейност 12 Подпомагане на Възложителят до приемане на
ПУРН от Министерски съвет
Дейност 13 Изготвяне на SWOT анализ на проекта на ПУРН
ДОКЛАДИ ПО НАПРЕДЪКА
Встъпителен доклад
Окончателен доклад
Време за изпълнение на всеки от етапите
Време на Изпълнителя за изготвяне на разработките
Време на Изпълнителя за отразяване на коментарите на Възложителя
Време на Възложителя
Процедурно време (Време за съгласуване, приемане и одобряване на ЕО/ОС и SWOT анализа на ПУРН)
Предаване на доклад по напредъка
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7

Заинтересовани страни

Ключовите заинтересовани страни, идентифицирани в процеса на определяне на обхвата на ЕО,
са както следва:



Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – компетентен орган по ЕО и ОС;



Министерство на здравеопазването (МЗ) – компетентен орган относно здравнохигиенните аспекти на околната среда,



Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), попадащи в териториалния
обхват на ПУРН:



o

РИОСВ – Велико Търново

o

РИОСВ – Монтана

o

РИОСВ – Враца

o

РИОСВ – Плевен

o

РИОСВ – Русе

o

РИОСВ – София

o

РИОСВ – Перник

o

РИОСВ – Шумен

o

РИОСВ – Варна

Специалзирани дружества и ведомства на територията на БД Дунавски район:
o

Напоителни системи ЕАД

o

ВиК дружествата

o

ГД ПБЗН към МВР

o

Горските стопанства



Области и общини на територията на БД Дунавски район



НПО и обществеността.

Схемата за консултации със заинтересованите страни е представена в Приложение І на
настоящия документ.

8

Приложения

Като неразделна част от настоящия документ са изготвени следните приложения:



Приложение І – Схема за провеждане на консултации



Приложение ІІ – Програма от мерки за Дунавски район за басейново управление



Приложение ІІІ – Характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната



Приложение ІV – Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка

39

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г

Приложение I
Схема за провеждане на консултации
Консултиране по Екологичната оценка и отразяване на резултатите се извършва в съответствие
с разпоредбите на Глава 4 от Наредбата за ЕО.10 Консултациите се провеждат по схема,
разработена от Възложителя, която включва информация за това как да бъдат съчетани процеса
на планиране с основните етапи на екологичната оценка. Схемата следва да бъде съгласувана с
компетентния орган – МОСВ. В схемата се включват и предвидените начини за провеждане на
консултации и общественото обсъждане. Консултациите с обществеността, заинтересованите
органи и трети лица се извършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на
нормативния или индивидуалния административен акт, с който планът се одобрява.
Схемата за провеждане на консултации включва:



задължителни консултации в процеса на изготвяне на ЕО, в т.ч. по заданието за
определяне на обхвата на оценката с МОСВ (на основание чл. 19a т. 1 от Наредбата за
ЕО), МЗ (относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти
на околната среда и риска за човешкото здраве, на основание чл. 19а, т. 2 от Наредбата
за ЕО) и други специализирани ведомства и заинтересовани страни (на основание чл.
19а, т. 3 от Наредбата за ЕО);



консултация по доклада за ЕО на ПУРН, в съответствие с разпоредбите, посочени в чл.
20 от Наредбата за EО;

Консултантът, изготвящ екологичната оценка, ще съдейства при организирането и
провеждането на консултациите.
1. Вид на консултациите
По време на разработването на доклада за ЕО ще бъдат проведени консултации с компетентния
орган (МОСВ), различни институции, ведомства, дружества и други физически или
юридически лица, които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на ПУРН на Дунавски
РБУ. Консултациите ще бъдат формални и неформални:





Формални консултации - те ще бъдат проведени посредством:
o

официални писма (на хартия или чрез електронна поща), публикации в
средствата за масово осведомяване и/или в интернет страницата на БД Дунавски
район.

o

официални писма и публикации в печата и в интернет за консултации с
обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които има вероятност
да бъдат засегнати от реализацията на ПУРН на Дунавски РБУ.

Неформални консултации - посредством неформални срещи между експертите по
екологичната оценка с представители на БД Дунавски район и представители на
Компетентния орган (МОСВ).

2. Обхват на консултациите
В съответствие с чл. 20 от Наредбата за ЕО, консултациите по доклада за екологична оценка на
ПУРН включват:



Публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което съдържа:
o

информацията по чл. 8, ал. 1, както и информация за одобряващите и
прилагащите плана/програмата органи;

o

място с публичен достъп и време за запознаване с проекта за плана, доклада за

10

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр.
57 от 2 юли 2004 г.)
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ЕО с всички приложения и материалите към него;



o

срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни
след публикуването на съобщението и осигуряване на достъп до проекта за
плана, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него;

o

начин на изразяване на становище, който не може да бъде само чрез интернет
или други електронни средства;

Осигуряване на:
o

достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване с материалите по
доклада за ЕО, с проекта на плана и с нагледните материали по всяка от
оценяваните алтернативи;

o

експерт или лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно
да предоставя допълнителни устни разяснения на място;

o

приемането на изразените в срок становища.

Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО с МОСВ и с МЗ, като им предоставя
документацията за становище в рамките на 30 дни от датата на получаване.
Съобщението за провеждане на консултации се разпространява чрез страницата на
Възложителя в интернет и/или по друг общодостъпен начин. Съобщението се предоставя на
МОСВ за сведение и публикуване на интернет страницата му.
3. Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО
Докладът за ЕО се оформя като единен документ, който включва и справка за проведени
консултации и за изразените при консултациите становища/ мнения, както и за начина на
отразяването им. В тази справка възложителят на доклада за ЕО и експертите описват приетите
или неприетите бележки, препоръки или предложения и прилагат съставените за резултатите от
консултациите документи (протоколи, становища и др.)
4. Обществено обсъждане на доклада за ЕО
Обществено обсъждане на доклада за ЕО е задължително в случаите, когато се изисква за
проекта на плана съгласно специален закон и при постъпване на повече от две мотивирани
негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при
провеждане на консултациите.
При провеждане на обществено обсъждане на доклада за ЕО ще бъдат съблюдавани
минималните изисквания, посочени в чл. 21 от Наредбата за ЕО.
5. Съвместяване на процеса на планиране на ПУРН на Дунавски РБУ с основните
процедурни етапи на ЕО
Съгласно Наредбата за ЕО, консултациите се провеждат по схема, която включва информация
за начина на съвместяване на процеса на планиране и основните етапи на ЕО.
Предлаганата схема за провеждане на консултации е представена в следващата таблица.
Таблица І-1 Предлагана схема за консултации
Период
Настоящ до
края на
август 2016 г.

Консултации по ПУРН
Консултиране на проекта на ПУРН 
посредством
предоставяне
на
обществен достъп до проекта на ПУРН
на сайта на БД:
http://www.bddunav.org/content/upravlenie-navodite/upravlenie-na-riska-otnavodneniia/plan-za-upravlenie-na-riskaot-navodneniia/

Консултации по ЕО
Консултиране на Задание за
обхват и съдържание на ЕО с
Възложителя,
МОСВ,
МЗ,
РИОСВ в териториалния обхват
на ПУРН и други специализирани
дружества и ведомства на
територията на БД Дунавски
район.
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Период

Юни 2016 г.
Юли 2016 г.

Август септември
2016 г.
Октомври –
ноември
2016 г.

Консултации по ПУРН
Консултации по ЕО
и изпращане на писма с предлагани  Консултиране на необходимостта
мерки за управление на риска от
от оценка на съвместимостта с
наводнения
до
заинтересованите
предмета и целите на защитените
страни
зони (ДОСВ) с компетентния
Консултиране на проекта на ПУРН с
орган (МОСВ)
компетентните органи
Срещи по проекта на ПУРН със Консултиране
на
ДОСВ
(при
заинтересованите страни
преценка за необходимост от такъв) с
МОСВ и други заинтересовани
органи и страни
Набиране и отразяване на предложения Консултиране на Доклада за ЕО
за мерки за управление на риска за (ДЕО) с Възложителя и други
наводнения в проекта на ПУРН
заинтересовани страни
Финализиране на ПУРН и представяне Финализиране на ДЕО и представяне
на компетентните органи
на компетентните органи
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Приложение ІІ
Програма от мерки за Дунавски район за басейново управление
Място на
Община
Област
Име на мярката
прилагане
Мерки в Дунавски РБУ
Общи мерки за района за басейново управление, всички РЗПРН

Описание на мярката (по нац. каталог)

РБУ

Проверка и поддръжка на инфраструктурата за защита
от наводнения

Мярката е необходима във връзка с последващо
прилагане на други мерки

РБУ

Проучване с цел идентифициране на източниците на
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
вземайки предвид въздействието надолу по течението
на реката

Мярката е необходима във връзка с последващо
прилагане на други мерки
Отнася се за речни басейни в относително високо
пресечени терени, които следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат специфични средни или малки
водосбори с висок риск от поява на подобни
наводнения. Рискът от подобни наводнения се засилва
вследствие на климатичните промени.
Осигуряване на задържане на водни количества при
преминаване на високи води чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати такива за свързване
речното корито със съседни по-ниски територии.
Осигуряване на водозадържане при преминаване на
високи води чрез свързване на речното корито с влажни
зони по естествен начин или чрез савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и езерата в добро състояние
Картиране на заливаемите ивици на реките и очертаване
на границите на прогнозните три степени на риск от
наводнения, които предварително са определени по
съответната методика. Тази първа част от изготвяне на
картите на риска е необходима на общинските
администрации, за да съобразят устройствените си
планове и да предприемат превантивни действия

РБУ

Изграждане на системи за ранно предупреждение,
специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват.

РБУ

Създаване или възстановяване чрез оводняване на
влажна зона

РБУ

Поддържане на водния режим на съществуващи или
възстановени влажни зони (естествени заливни гори,
лонгозни гори, блата, езера и др.)

РБУ

Определяне и обозначаване на картите на зони,
застрашени от наводнение при различни сценарии на
висока вълна

РБУ

Законодателни инициативи за недопускане на
строителство в заливаемите зони

Целта е да не се допуска строителство в заливните зони,
особено уязвимо такова или създаващо риск за
допълнително замърсяване на водите и почвата.

РБУ

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.

Преоценка на хидрoложка и хидравлична осигуреност
на язовирните стени, особено на тази от насипен тип, от
гледище на новите нормативни изисквания за сигурност
на стените и асоциираните с тях водопроводящи
съоръжения. Актуализиране на аварийните планове;
запознаване на населението под такива съоръжения със
съществуващите рискове.

Допълнителна информация и пояснения

Необходима е програма за редовна
проверка и обследване състоянието на
защитните съоръжения
Тази мярка е от съществено значение за
планирането на мерките за управление на
наводненията. Тя изисква наличието на
карти на заплаха от наводнения и риска от
наводнения за областта (BM_A.1.3.9)

Необходима е за съвместимост с ПУРБ

Необходима е за съвместимост с ПУРБ

мярката е необходимо за по-висока степен
на сигурност при избора на мерки

Мярката се отнася за законодателството,
регулиращо строителството на сгради и
инфраструктура в зони с опасност от
наводнение.
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Нови нормативни документи и завишени изисквания за
разрешаване на строителството в границите на
наводняемите зони (РЗПРН)

Оценка на риска, както и на разходите и ползите за
строежи в заливаеми територии

РБУ

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди.

РБУ

Актуализиране на наредбите за подържане и
експлоатация на малките язовири с цел безопрасно
провеждане на високите вълни породени от поройни
наводненения.

РБУ

Координация и сътрудничество между всички
управленски нива (национално, басейново и местно) от
единната спасителна система

Координация в рамките на единна система за спасяване
при наводнения

РБУ

Доизграждане и модернизиране на мрежата за
метеорологичен и хидрометричен мониторинг

Осигуряване на повече и по-надеждни данни за водния
ресурс и неговата динамика в реално време

РБУ

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

РБУ

Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране
на системата за наблюдение и прогнозиране на
валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл.
експлоатацията на язовирите

РБУ

Създаване на капацитет на компетентните органи
(РИОСВ или БД)

РБУ

Ежегодно обследване на техническото и
експлоатационното състояние на потенциално опасните
водни обекти.

В посока избягване на аварии и "разрушаване" особено
при наводнения.

РБУ

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на
други държави

В съответствие с държавната политика за двустранно и
многостранно сътрудничество и след съгласуване по
нормативно установения ред на дейности в
международни райони за басейново управление

РБУ

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие

На различните предприятия и производства, особено в
частта оперативна защита на водностопанските системи
и хидротехнически съоръжения

РБУ

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

Налични големи индустриални предприятия

РБУ

Поддържане и подобряване състоянието на
съществуващи язовири

РБУ

Премахване на опасни, пречещи и/или неефективни
язовири

РБУ

Тази мярка обхваща проектирането и
строителството на нови сгради, устойчиви
на наводнение и подсилване на
съществуващи сгради.
Мярката е необходима, за да се увеличи
сигурността на малките язовири

Осигуряване на дву-, три- и многостранни дейности за
координиране на мерките и дейностите по защита от
наводнения, обмяната на информация и т.н. за достигане
на общи съгласувани действия в рамките на национални
и трансгранични водни басейни
Това включва и експлоатацията на язовирите в басейна
с цел оптимизиране изпускането на водите от язовирите
за различни цели, както и осигуряване на по-добро
управление при високи води и в периоди на суша
Назначаване на допълнителни служители, възлагане на
външни изпълнители, обучения и преквалификация за
придобиване на хидроинженерна квалификация,
допълнително натоварване на експертите по места

Мерки свързани най-вече със сигурността на стената,
устойчивост на стената във връзка с изискванията на
новите нормативни документи като ЕВРОКОД и др
Премахване на някои малки язовири, които не
изпълняват своето първоначално предназначение и

Тази мярка включва сътрудничество при
дейности и финансиране между всички
държавни ведомства с отговорности по
отношение на наводненията.
Тази мярка е необходима, за да осигури
прогнози за възникването на наводнения в
реално време.

Пилотен проект по създаване на
Национална система за управление на
водите в реално време (НСУВРВ) - р.
Искър”
Тази мярка включва персонал, оборудване и
инструменти, необходими за изпълнение на
ПУРН.
Фокусът на мярката е върху състоянието и
безопасността на язовирите.

Имат съществено значение за координиране
на действията на правителствените
организации и обществеността за
подготвеност, реагиране и възстановяване
от наводнения.

Изисква информацията от мярка BM-А.3.6.5
Изисква информацията от мярка BM-А.3.6.5
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РБУ

Възстановяване на компрометирани диги

РБУ

Осигуряване на скатовете за задържане

РБУ

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

РБУ

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

РБУ

Преразглеждане и допълнение към разрешителни
режими и съответни разрешителни за големи
съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в
заливаемите зони („Севезо”-обекти и такива подлежащи
(действащи въз основа) на комплексни разрешителни)

РБУ

Премахване на незаконни постройки, подприщващи
съоръжения, огради, складирани материали и други
намиращи се в границите на речните легла или дерета

РБУ

Обучение на земеделците и фермерите за използане на
добри земеделски практики при УРН и развитие на
екологосъобразно селско стопанство

РБУ

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на
пътя на оттичане на високите води

РБУ

Подготовка на населението за действие при наводнения

РБУ

Популяризиране и подпомагане използването на
застрахователни имуществени продукти в застрашените

представляват потенционална опасност за
разположениите под тях обекти и населени места
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Мероприятия за увеличаване на грапавината чрез
залесяване, изхраждане на тераси и заграждения от
билогичен и изкуствен материал.
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Административно преразглеждане на вече издадени
разрешителни за значимите обекти, създаващи риск за
замърсяване на водите и почвите надолу по реката, и
допълване с изискванията за ограничаване на
замърсяването и осигуряване срещу заливане в случай
на наводнения
Отстраняване на всички подприщващи строежи и
съоръжения, намиращи се в речните корита и
нарушаващи тяхната проводимост; създаване на
обстановка на нетърпимост към незаконно изградените
такива обекти.
Изменение и допълнение на нормативната уредба с цел
навлизане на добрите земеделски практики съобразно
новата ситуация с наводненията, която да осигури
програма за действие, обучение и финансово
стимулиране
Допълнително осигуряване защита на съществуващите
сгради и съоръжения след предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за строежите в заливаеми
територии
Разработване и осъществяване на програми за
превантивна дейност чрез средствата за масова
комуникация; провеждане на учебни тренировки за
отработване на действия за спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на неприкосновен запас с вещи
и храни от първа необходимост за населението
Създаване и разпространение на компенсиращи
механизми за нанесени щети

за прилагането на тази мярка се изисква
информация от мярка "Проверка и
поддръжка на инфраструктурата за защита
от наводнения"
Мярката цели да редуцира оттока на вода
чрез зелесяване с подходящи дървесни
видове. Ще изисква съответното
законодателство.

мярката е насочена към регулиране на
повърхностния отток чрез използване на
лесозащитни насаждения за задържане и
намаляване на скоростта на оттока, както и
към борба с почвената ерозия
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от наводнения райони
Участие в разработване на оперативни планове за
действия при природни бедствия, аварии в т.ч. и
наводнения

РБУ

РБУ

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения

РБУ

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

РБУ

Надграждане и поддържане на системи за прогнози за
целите на наводненията

РБУ

Рехабилитация на съществуващи канализационни
мрежи

РБУ

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони

Участие на компетентните органи за УРН от самото
начало при разработването на планове за действия при
природни бедствия, аварии.
Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е необходима и с цел
индивидуално разпознаване на риска и на
възможностите за действие.
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск
Предвид, че се ползват системи за прогнози, те трябва да
бъдат надградени и усъвършенствани за целите на
наводненията. Прогнозите да бъдат на принципа на
речните басейни, като са достоверни и за отделните поди под-подбасейни. Да са навреме получени от
компетентните органи за вземане на решения.
Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа
Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности

мярката е насочена към повишаване на
обществената осведоменост и подготвеност

мярката се основава на съществуващи
договорености за прогнозиране на
наводненията и предупреждение

Река Дунав BG1_APSFR_DU_001
Необходими мерки BG1_APSFR_DU_001
РЗПРН

Дунавски
Общини

РЗПРН

Дунавски
Общини

РЗПРН

Дунавски
Общини

РЗПРН

Дунавски

Поддържане на водния режим на съществуващи или
възстановени влажни зони (естествени заливни гори,
лонгозни гори, блата, езера и др.)
Видин;
Монтана:
Враца:
Плевен;
В.Търново;
Русе;
Силистра

Видин;

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на
пътя на оттичане на високите води

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

Надграждане и поддържане на системи за прогнози за

Осигуряване на водозадържане при преминаване на
високи води чрез свързване на речното корито с влажни
зони по естествен начин или чрез савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и езерата в добро състояние
Допълнително осигуряване защита на съществуващите
сгради и съоръжения след предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за строежите в заливаеми
територии
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск
Предвид, че се ползват системи за прогнози, те трябва да

Предвидена е за резервата "Сребърна".
Мярката е необходима и от гледна точка на
ПУРБ
тази мярка се прилага за уязвимите сгради,
които не са защитени с диги или стени

мярката е насочена към повишаване на
обществената осведоменост и подготвеност

мярката се основава на съществуващи
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Общини

РЗПРН

Дунавски
Общини

Монтана:
Враца:
Плевен;
В.Търново;
Русе;
Силистра

целите на наводненията

бъдат надградени и усъвършенствани за целите на
наводненията. Прогнозите да бъдат на принципа на
речните басейни, като са достоверни и за отделните поди под-подбасейни. Да са навреме получени от
компетентните органи за вземане на решения.

Проверка и поддръжка на инфраструктурата за защита
от наводнения

Мярката е необходима във връзка с последващо
прилагане на други мерки

Белене

Белене

Плевен

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

Вардим

Свищов

Велико
Търново

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

Козлодуй

Козлодуй

Враца

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

Никопол

Никопол

Плевен

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

Враца

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Козлодуй

Козлодуй

Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Плевен

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

Предимно канавки, резервоари, шахти и др.

Враца

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Мечка

Иваново

Русе

Никопол

Никопол

Козлодуй

Козлодуй

договорености за прогнозиране на
наводненията и предупреждение

Необходима е програма за редовна
проверка и обследване състоянието на
защитните съоръжения
подпорна конструкция от габиони и
матраци - площ 547 м2

мрежести габионни тела и матраци; в
регулацията на с. Вардим - от 545-ти до
547-ми км; дължина 2000 м
корекция на дере;м-ст Совата, почистване,
преоформяне, полагане на биорогозки,
изграждане на трапецовиден облицован
канал от 0+000 до 0+376.90 дължина 377
м

шпунтова стена на р. Дунав в регулация на
Никопол; дължина 1400 м
корекция на дере;м-ст Совата, почистване,
преоформяне, полагане на биорогозки,
изграждане на трапецовиден облицован
канал от 0+000 до 0+376.90 дължина 377
м
Възстановяване на нормалната
проводимост на открит отводнителен канал
чрез почистването му от дървета и храсти с
цел превенция на риска от наводнения“ в
имот № 000138, землище с.Мечка, община
Иваново, с възложител община Иваново
Инженерно-геоложко проучване и
съставяне на работен проект за изграждане
на геозащитни съоръжения срещу
наводнения в гр. Никопол
корекция на дере;м-ст Совата, почистване,
преоформяне, полагане на биорогозки,
изграждане на трапецовиден облицован
канал от 0+000 до 0+376.90 дължина 377
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Лом

Лом

Монтана

Изграждане на нови корекции

Попина

Ситово

Силистра

Изграждане на нови корекции

Козлодуй

Козлодуй

Враца

Гарван

Ситово

Силистра

РЗПРН

Дунавски
Общини

РЗПРН

Дунавски
Общини

РЗПРН

Дунавски
Общини

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Терасиране, реконструкция на отводнителните канали

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация
Видин;
Монтана:
Враца:
Плевен;
В.Търново;
Русе;
Силистра

Регулиращи съоръжения за изпускане на води зад
дигите

Възстановяване на компрометирани диги

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Осигуряване на защита от наводнения. Земно-насипните
диги са най-често изполваната алтернатива извън
границите на населените места. В населени места са
малко прилагана опция поради необходимостта от
значително пространство за тяхното изграждане. Друг
вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично
укрепване
Терасирането на скатовете е марка за задържане на
повърхностните води. Тя може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите
Осигуряване на защита от наводнения. Земно-насипните
диги са най-често изполваната алтернатива извън
границите на населените места. В населени места са
малко прилагана опция поради необходимостта от
значително пространство за тяхното изграждане. Друг
вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично
укрепване
Изграждане на съоръжения, с чиято помощ да се
осигури контролирана възможност за пропускане на
част от водите в заливаемите низини зад дигите
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

м
брегоукрепително съоръжение противосвлачищна конструкция дължина
800 м; подпорна стена в зоната на
пристанището - дължина 130 м
корекция на дере, земен профил и
облицован канал; обща дължина 1072 м
непреливаема дига с комбинирано
каменнонасипно и земнонасипно тяло по
десния бряг; р,Дунав в участък от км
702+000 (в зоната от комплекс "Рай" ) до км
699+500 (до отоплителната централа) дължина 2500 м
ремонт и реконструкция на съществуващо
отводнително съоръжение в ЗМ Гарвански
блата

тази мярка е за места, които не са защитени
към момента

някои от съоръженията са в лошо състояние
и е необходимо да се рехабилитират
за прилагането на тази мярка се изисква
информация от мярка "Проверка и
поддръжка на инфраструктурата за защита
от наводнения"

Допълнителни мерки BG1_APSFR_DU_001
РЗПРН

РЗПРН

РЗПРН

Дунавски
Общини

Дунавски
Общини

Дунавски
Общини

Видин;
Монтана:
Враца:
Плевен;
В.Търново;
Русе;
Силистра

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на
други държави

В съответствие с държавната политика за двустранно и
многостранно сътрудничество и след съгласуване по
нормативно установения ред на дейности в
международни райони за басейново управление

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие

На различните предприятия и производства, особено в
частта оперативна защита на водностопанските системи
и хидротехнически съоръжения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения

Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е необходима и с цел
индивидуално разпознаване на риска и на
възможностите за действие

Имат съществено значение за координиране
на действията на правителствените
организации и обществеността за
подготвеност, реагиране и възстановяване
от наводнения.
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BG1_APSFR_
WO_051
Необходими мерки BG1_APSFR_WO_051
р.Арчар при гр.Димово

Димово

Димово

Видин

Димово

Димово

Видин

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Димово

Димово

Видин

Определяне и обозначаване на картите на зони,
застрашени от наводнение при различни сценарии на
висока вълна

р.Огоста при гр.Мизия
Необходими мерки
РЗПРН

Мизия

Тази мярка е от съществено значение за
планирането на мерките за управление на
наводненията. Тя изисква наличието на
карти на заплаха от наводнения и риска от
наводнения за областта

Проучване с цел идентифициране на източниците на
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
вземайки предвид въздействието надолу по течението
на реката
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Тази мярка обхваща изработването на карти
с опасност от наводнения и карти на риска
от наводнения както и районите, които се
наводняват при интензивни валежи.

BG1_APSFR_OG_011
BG1_APSFR_OG_011
Враца

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Изборът на мярката е свързан не само с
последните наводнения от 2014 г., но и с
предотвратяване на бъдещи наводнения в
целия РЗПРН
Възстановяване проводимостта на р.Скът
чрез почистване от наноси в следствие на
наводнението в границите на регулация на
община Мизия, Дължините на речните
участъците са 1862.96м за гр.Мизия и 940м
за с.Крушовица
корекция на р. Скът в регулация на с.
Крушовица - почистване, оформяне на
малко корито, голямо корито, защитни диги
по двата бряга и дънни прагове - дължина
940 м
корекция (почистване, продълбочаване,
оформяне, заскаляване, монтиране на
габиони) на: Ореховско дере - дължина 677
м, Селановско дере - дължина 450 м,
Сухото дере - дължина 1403 м

Мизия и
Крушовиц
а

Мизия

Враца

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Крушовиц
а

Мизия

Враца

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Мизия

Мизия

Враца

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск.

Необходимо е да се запази сегашното
високо ниво на информираност в РЗПРН,
поради настъпилите наводенния през 2014
г.

Извеждане, систематизиране и анализ на „научени
уроци” и предоставяне на компетентните институции

Тази мярка е обвързана с мярка
"Образователни дейности и информация
във връзка със заплахата и риска от

РЗПРН

Мизия

Враца

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

Мизия,
Крушовиц
а

Мизия

Враца

Извеждане на „научени уроци” и предоставяне на
компетентните институции
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наводнения"
Мизия,
Крушовиц
Мизия
Враца
Оценка на щетите по сгради и инфраструктура
а
Допълнителни мерки BG1_APSFR_OG_011
РЗПРН

Мизия

Враца

Обучение на земеделците и фермерите за използане на
добри земеделски практики при УРН и развитие на
екологосъобразно селско стопанство

Мизия,
Крушовиц
а

Мизия

Враца

Планиране на защитни и регулиращи съоръжения за
водозадържане на високи води и наноси – те са извън
или в населените места

Мизия,
Крушовиц
а

Мизия

Враца

Реконструкция и поддържане на корекциите

РЗПРН

Мизия

Враца

Изграждане на системи за ранно предупреждение,
специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват.

РЗПРН

Мизия

Враца

Изработване на публично достъпни карти за опасността
от наводнение, с които да бъде запозната
обществеността. Публично оповестяване на годишните
доклади за състоянието на язовирните стени и други
ХТС

РЗПРН

Мизия

Враца

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения

РЗПРН

Мизия

Враца

Подготовка на населението за действие при наводнения

РЗПРН

Мизия

Враца

Популяризиране и подпомагане използването на
застрахователни имуществени продукти в застрашените

Специализирана дейност за определяне на щетите по
засегнати от наводненията сгради и инфраструктура

някои сгради в РЗПРН все още се нуждаят
от оценка и ремонт

Изменение и допълнение на нормативната уредба с цел
навлизане на добрите земеделски практики съобразно
новата ситуация с наводненията, която да осигури
програма за действие, обучение и финансово
стимулиране
Да се извършат проучвания за необходимостта и ефекта
от изграждането на съоръжения за водозадържане на
високи води и наноси притъпяване на върха на високата
вълна
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Отнася се за речни басейни в относително високо
пресечени терени, които следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат специфични средни или малки
водосбори с висок риск от поява на подобни
наводнения. Рискът от подобни наводнения се засилва
вследствие на климатичните промени.
Извършване на научни изследвания за разпределението
на интензивните валежи във високите части на
водосборите, предварителна оценка на евентуалните
последствия от скъсване на язовирни стени, оценка на
възможностите за формиране на естествени запори,
причинени от свличане на земни маси при поройни
валежи, дължащи се на промените в климата. Всички
доклади да бъдат приемани след положителна рецензия
от независим специалист в областта на
хидротехническото строителство.
Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е необходима и с цел
индивидуално разпознаване на риска и на
възможностите за действие.
Разработване и осъществяване на програми за
превантивна дейност чрез средствата за масова
комуникация; провеждане на учебни тренировки за
отработване на действия за спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на неприкосновен запас с вещи
и храни от първа необходимост за населението
Създаване и разпространение на компенсиращи
механизми за нанесени щети

мярката е насочена към регулиране на
повърхностния отток чрез използване на
лесозащитни насаждения за задържане и
намаляване на скоростта на оттока, както и
към борба с почвената ерозия
Изборът на мярката е свързан с
последиците от възникналите наводнения
през 2014 г. в гр.Мизия и с.Крушовица
Изборът на мярката е свързан с
последиците от възникналите наводнения
през 2014 г. в гр.Мизия и с.Крушовица

включва наблюдение на валежите и
система, която осигурява незабавно
предупреждение на населението като
например сирени

50

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г
от наводнения райони
Мизия,
Крушовиц
а

Мизия

Враца

Оценка на устойчивостта и годността за ползване на
засегнати от наводнения сгради и инфраструктура

Мизия,
Крушовиц
а

Мизия

Враца

Документиране на събитията и оценка на щетите от
наводненията

Специализирана дейност за определяне устойчивостта и
годността за ползване на засегнати от наводнения
сгради и инфраструктура
Специализирана дейност относно създаване на база
данни за събития и прилагане на предварително
разработена методика за оценка на щетите от
наводнения от специалисти-оценители.

р.Въртешница при с.Бели извор. BG1_APSFR_OG_012
Необходими мерки BG1_APSFR_OG_012

РЗПРН

Враца

Враца

Определяне и обозначаване на картите на зони,
застрашени от наводнение при различни сценарии на
висока вълна

Бели
Извор

Враца

Враца

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Картиране на заливаемите ивици на реките и очертаване
на границите на прогнозните три степени на риск от
наводнения, които предварително са определени по
съответната методика. Тази първа част от изготвяне на
картите на риска е необходима на общинските
администрации, за да съобразят устройствените си
планове и да предприемат превантивни действия
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

мярката е необходимо за по-висока степен
на сигурност при избора на останалите
мерки за РЗПРН

Допълнителни мерки BG1_APSFR_OG_012
Бели
Извор

Враца

Враца

Преразглеждане и допълнение към разрешителни
режими и съответни разрешителни за големи
съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в
заливаемите зони („Севезо”-обекти и такива подлежащи
(действащи въз основа) на комплексни разрешителни)

Бели
Извор

Враца

Враца

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради

РЗПРН

Враца

Враца

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на
пътя на оттичане на високите води

Бели
Извор

Враца

Враца

Поставяне на стационарни или мобилни защитни
елементи на прозорци и врати, както и
водонепропускливи преградни конструкции

Бели
Извор

Враца

Враца

Реконструкция и поддържане на корекциите

Бели
Извор

Враца

Враца

Оценка на риска от наводнение на съществуващите
обществени, индустриални и търговски обекти,
недвижими имоти и строителство, ферми и др.
разположени в заливаемите зони.

Административно преразглеждане на вече издадени
разрешителни за значимите обекти, създаващи риск за
замърсяване на водите и почвите надолу по реката, и
допълване с изискванията за ограничаване на
замърсяването и осигуряване срещу заливане в случай
на наводнения
Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди
Допълнително осигуряване защита на съществуващите
сгради и съоръжения след предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за строежите в заливаеми
територии
Бързо изграждане на временни прегради
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Извършване на регулярни инспекции на всички сгради,
подложени на риск и формулиране на предписания за
тяхното премахване, укрепване или подсигуряване по
друг начин срещу заливане и/или срутване в случай на
наводнения
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РЗПРН

Враца

Враца

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие

РЗПРН

Враца

Враца

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

На различните предприятия и производства, особено в
частта оперативна защита на водностопанските системи
и хидротехнически съоръжения
Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

р.Берковска при гр.Берковица BG1_APSFR_OG_061
Необходими мерки BG1_APSFR_OG_061
Берковица

Берковица

Монтана

Поддържане на водния режим на съществуващи или
възстановени влажни зони (естествени заливни гори,
лонгозни гори, блата, езера и др.)

РЗПРН

Берковица

Монтана

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Берковица

Берковица

Монтана

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

Берковица

Берковица

Монтана

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

РЗПРН

Берковица

Берковица

Монтана

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

Берковица

Монтана

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Осигуряване на водозадържане при преминаване на
високи води чрез свързване на речното корито с влажни
зони по естествен начин или чрез савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и езерата в добро състояние
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.
Предимно канавки, резервоари, шахти и др.
Обучение на населението цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица, за които съществува риск.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Берковица

Берковица

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Берковица

Берковица

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Берковица

Берковица

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Почистване коритото на р. Раковица, гр.
Берковица
корекция на р. Берковска- подпорна
стена;участъка ж.к. Заряница бл. 5 дължина 108 м, участък 2 - дължина десен
бряг 135 м; дължина ляв бряг 79 м
корекция на р. Берковска и мост в
регулация на Берковица; подпорна стена дължина преди моста 65м, след моста 45м
корекция на р. Берковска в регулация на
Берковица- подпорни стени по двата бряга
на р. Берковска, - дънни прагове в началото
и в края на подпорните стени, - два прага
при падовете на р. Берковска, - два дънни
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Берковица

Монтана

Изграждане на нови корекции

Берковица

Берковица

Монтана

Реконструкция и поддържане на корекциите

Берковица

Берковица

Монтана

Реконструкция и поддържане на корекциите

Берковица

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.Поддръжката е
свързана с извършване на своевременни ремонти,
поради локални повреди, разместени камъни, разрушено
покритие на армировката и др.

прага преди и след съществуващ мост със
заскалявка на дъното на р. Берковскадължина 160 м
корекция на реката и изграждане на
крайбрежна стена по бреговете в квартал
„Раковица”, гр. Берковица, общ. Берковица
корекция на р. Берковска в регулация на
Берковица; подпорна стена - дължина 85 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_OG_061
РЗПРН

РЗПРН

Берковица

Берковица

Монтана

Монтана

Нови нормативни документи и завишени изисквания за
разрешаване на строителството в границите на
наводняемите зони (РЗПРН)
Ограничаване уплътняването на почвите (запечатване)
като следствие на урбанизацията.

РЗПРН

Берковица

Монтана

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони

РЗПРН

Берковица

Монтана

Планиране и изграждане на линейни защитни
съоръжения /охранителни канали/

РЗПРН

Берковица

Монтана

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Берковица

Берковица

Монтана

Охранителни, отвеждащи канали в границите на
населените места и изпомпване на води

Берковица

Берковица

Монтана

Изграждане на нови корекции

Оценка на риска, както и на разходите и ползите за
строежи в заливаеми територии
Нормативно ограничаване на бъдещо застрояване,
бетониране на площадки, асфалтиране на пътища и др.,
които по своята същност не дават възможност на
дъждовните води да попиват в почвата.
Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности
Линейните съоръжения са комбинация от земнонасипни диги и други защитни стени с охранителни
канали
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Охранителните канали предпазват населените места от
скатови дъждовни води стичащи се от съседни
територии като възпрепятстват тяхното навлизане в
населеното място или друг обект.
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Изборът на мярката е свързан с
констатирани в миналото проблеми с
канализационната система при
възникването на минали наводнения в
населеното място

гр.Берковица, от ул. "Котеновско шосе" до
изхода от града
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РЗПРН

Берковица

Монтана

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие

Популяризиране и подпомагане използването на
застрахователни имуществени продукти в застрашените
от наводнения райони
р.Скът при гр.Бяла Слатина BG1_APSFR_OG_013
Необходими мерки BG1_APSFR_OG_013
Берковица

Берковица

Монтана

РЗПРН

Бяла
Слатина

Враца

Определяне и обозначаване на картите на зони,
застрашени от наводнение при различни сценарии на
висока вълна

РЗПРН

Бяла
Слатина

Враца

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

РЗПРН

Бяла
Слатина

Враца

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Враца

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Враца

Изграждане на нови корекции

На различните предприятия и производства, особено в
частта оперативна защита на водностопанските системи
и хидротехнически съоръжения
Създаване и разпространение на компенсиращи
механизми за нанесени щети

Картиране на заливаемите ивици на реките и очертаване
на границите на прогнозните три степени на риск от
наводнения, които предварително са определени по
съответната методика. Тази първа част от изготвяне на
картите на риска е необходима на общинските
администрации, за да съобразят устройствените си
планове и да предприемат превантивни действия
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

мярката е необходимо за по-висока степен
на сигурност при избора на останалите
мерки за РЗПРН

мярката има за цел да укрепи прясно
насипаните земни маси за да ги предпази от
свличането им обратно в коритото

коритото на р. Скът в урбанизираната
територия на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла
Слатина, обл. Враца с възложител община
Бяла Слатина, участъкът е с дължина 150
м.
корекция на р. Скът в регулация на Бяла
Слатина - Подпорни стени по двата бряга на
р. Скът; подпорна стена по левия бряг на р.
Скът; надграждане на съществуваща
подпорна стена; вкопани дънни прагове;
заскалявка на дъното- обща дължина 1220 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_OG_013
РЗПРН

Бяла
Слатина

Враца

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с
подходящи дървесни видове

РЗПРН

Бяла
Слатина

Враца

Възстановяване на компрометирани диги

Бяла
Слатина

Бяла
Слатина

Враца

Оценка на риска от наводнение на съществуващите
обществени, индустриални и търговски обекти,
недвижими имоти и строителство, ферми и др.

Ограничаване на ерозията на брега и на заливаемите
тераси на уязвими речни участъци чрез залесяване с
храстовидна и дървесна растителност и други
строителни методи
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
В момента се почиства речното корито и се удълбочава
леглото на реката. След приключването на проекта да
се извърши преоценка на проводимостта.

При доказана проводимост на корекцията
трябва да се залесят бреговете, за да не се
допусне иззетите земни маси да се свлекат
обратно в коритото.
Дейностите се извършват в момента и са
превантивни с цел да се избегнат бъдещи
проблеми със защитните съоръжения
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разположени в заливаемите зони.
РЗПРН

Бяла
Слатина

Враца

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

Осигуряване на дву-, три- и многостранни дейности за
координиране на мерките и дейностите по защита от
наводнения, обмяната на информация и т.н. за достигане
на общи съгласувани действия в рамките на национални
и трансгранични водни басейни

р.Искър при гр.Роман BG1_APSFR_IS_011
Необходими мерки BG1_APSFR_IS_011
РЗПРН

Роман

Враца

Проучване с цел идентифициране на източниците на
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
вземайки предвид въздействието надолу по течението
на реката

РЗПРН

Роман

Враца

Определяне и обозначаване на картите на зони,
застрашени от наводнение при различни сценарии на
висока вълна

Роман

Роман

Враца

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Роман

Роман

Враца

Тази мярка е от съществено значение за
планирането на мерките за управление на
наводненията. Тя изисква наличието на
карти на заплаха от наводнения и риска от
наводнения за областта
Тази мярка обхваща изработването на карти
с опасност от наводнения и карти на риска
от наводнения както и районите, които се
наводняват при интензивни валежи.
подпорна стена на десния бряг;участък от р,
Искър на 25,00км под водохващането на
ВЕЦ "Искра", от ОК46 до ок ОК51 дължина 400 м

р.Бебреш при с.Скравена BG1_APSFR_IS_031
Необходими мерки BG1_APSFR_IS_031
РЗПРН

Ботевград

София

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

РЗПРН

Ботевград

София

Възстановяване на компрометирани диги

РЗПРН

Ботевград

София

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск.

конкретния участък, в който е необходимо
почистване на речното корито е с дължина
4.4 км

Дължината на дигите за обхвата на РЗПРН е
около 3 км

Допълнителни мерки BG1_APSFR_IS_031
Скравена

Ботевград

София

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони

Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
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сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.

Скравена

Ботевград

София

Реконструкция и поддържане на корекциите

Скравена

Ботевград

София

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

Скравена

Ботевград

София

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

Предимно канавки, резервоари, шахти и др.

София

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения

Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е необходима и с цел
индивидуално разпознаване на риска и на
възможностите за действие.

РЗПРН

Ботевград

Популяризиране и подпомагане използването на
застрахователни имуществени продукти в застрашените
от наводнения райони
р.Искър и притоци в Софийското поле BG1_APSFR_IS_041
Необходими мерки BG1_APSFR_IS_041
Скравена

Ботевград

София

Долни
Богров

Столична

София-град

Надграждане на диги

Долни
Богров

Столична

София-град

Поддържане на водния режим на съществуващи или
възстановени влажни зони (естествени заливни гори,
лонгозни гори, блата, езера и др.)

РЗПРН

Столична

София-град

Долни
Богров

Столична

София-град

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.
Проучване с цел идентифициране на източниците на
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
вземайки предвид въздействието надолу по течението
на реката

РЗПРН

Столична

София-град

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Долни
Богров

Столична

София-град

Реконструкция и поддържане на корекциите

Скравена е изложена на опасност от
наводнения от реките преминаващи от
двете страни на града и се предлага също
провеждане на кампания за обществена
осведоменост и подготвеност

Създаване и разпространение на компенсиращи
механизми за нанесени щети

Класически метод за защита на заливаемите низини или
обекти със значително икономическо и социално
значение. Необходимо е правилното хидроложко и
хидравлично оценяване на течението в зоната на
участъка, което е свързано с избор на габаритите на
дигите.
Осигуряване на водозадържане при преминаване на
високи води чрез свързване на речното корито с влажни
зони по естествен начин или чрез савак(ци) и канали;
поддържане на блатата и езерата в добро състояние
Прието за необходим минимум за образование - 1 % от
населението на района на РЗПРН

Съгласно проект: "Ремонт и надграждане на
лявата корекционна дига на р.Лесновска в
землището на с.Долни Богров" - дължина на
проектния участък 3км.

Тази мярка е основна при планирането на управлението
на риска от наводнения. Необходимо е да се разполага с
карти на заплахата и риска от наводнения BM_A.1.3.9
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или

конкретния участък, в който е необходимо
почистване на речното корито е с дължина
176.43 км
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Долни
Богров

Столична

София-град

Създаване на управляеми полдери и малки буферни
басейни в заливни тераси на реките

РЗПРН

Столична

София-град

Създаване/Изграждане или Поддържане/Оптимизиране
на системата за наблюдение и прогнозиране на
валежите и речния отток в целия речен басейн, вкл.
експлоатацията на язовирите

София,
район
Витоша,

Столична

София-град

Реконструкция и поддържане на корекциите

София,
район
Възражда
не

Столична

София-град

Реконструкция и поддържане на корекциите

Долни
Богров

Столична

София-град

Възстановяване на компрометирани диги

Нови
Искър кв.
Курило

Столична

София-град

Възстановяване на компрометирани диги

София

Столична

София-град

Възстановяване на компрометирани диги

София

Столична

София-град

Възстановяване на компрометирани диги

София

Столична

София-град

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение. Поддръжката е
необходима за правилното функциониране на
корекциите
Намаляване на скоростта, задържане на наносите и
водните количества при преминаване на висока вълна в
пасищата и алувиалните гори край реките; създаване на
обеми за контролирано разтоварване на водните
количества чрез съществуващите на терена релефни
форми
Това включва и експлоатацията на язовирите в басейна
с цел оптимизиране изпускането на водите от язовирите
за различни цели, както и осигуряване на по-добро
управление при високи води и в периоди на суша
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от

Основен ремонт на съществуваща корекция
на река Боянска от ул. Иван Сусанин до ул.
Вихрен, район Витоша, Столична община
Основен ремонт на съществуваща корекция
на р. Владайска от ул. Камен Андреев до
бул. Княгиня Мария Луиза, район
Възраждане, Столична Община

лява дига на р.Лесновска;м-ст "Лаката";
дължина 1806 м

осигуряване безпрепятствено отвеждане на
постъпили високи води с р=0,1% ремонт на
дясна дига на р. Искър в участък от река
Лозянски дол до края на съществуващата
дига - дължина 773 м
възстановяване на дясна дига на
р,Лесновска 45000 м2, от км 11+834км до
км 13+108; дължина 1274 м

дясна дига - земно насипна;от км 10+670 до
км 11+010; дължина 340 м
Почистване на речното корито и
осигуряване на проводимост на водата в
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речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

София

Столична

София-град

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

река Искър, в участък от края на
корекцията на Летище София ЕАД до
началото на земната корекция при моста на
Чепинско шосе с възложител Столична
община
изграждане на корекция на р. Искър с цел
предотвратяване на риска от наводнения от
високи води 500 м след яз. Панчарево до
моста на Чепинско шосе - общо 15 км

Допълнителни мерки BG1_APSFR_IS_041
РЗПРН

Столична

София-град

Поставяне на ограничителни условия към
инвестиционни намерения в съседни на реката участъци

РЗПРН

Столична

София-град

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до
заливаемите зони

РЗПРН

Столична

София-град

Преразглеждане и допълнение към разрешителни
режими и съответни разрешителни за големи
съоръжения, строежи и дейности с опасни вещества в
заливаемите зони („Севезо”-обекти и такива подлежащи
(действащи въз основа) на комплексни разрешителни)

РЗПРН

Столична

София-град

Нови нормативни документи и завишени изисквания за
разрешаване на строителството в границите на
наводняемите зони (РЗПРН)

РЗПРН

Столична

София-град

Възстановяване на компрометирани диги

РЗПРН

Столична

София-град

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

РЗПРН

Столична

София-град

Отстранявания на затлачвания на речното корито

РЗПРН

Столична

София-град

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

РЗПРН

Столична

София-град

Изграждане на нови корекции

Ограничителна мярка за защита спрямо инвестиционни
намерения и строителство с цел да не се стеснява пътят
за преминаване на високи води - разширяване на речния
профил
Нормативно регламентиране на дейностите на местните
власти за ограничаване на строителството, вкл.
незаконното, в и в близост до заливните зони, като се
сравняват сателитни снимки, извършват се геодезични
заснемания, ежегодни проверки на място и други
дейности
Административно преразглеждане на вече издадени
разрешителни за значимите обекти, създаващи риск за
замърсяване на водите и почвите надолу по реката, и
допълване с изискванията за ограничаване на
замърсяването и осигуряване срещу заливане в случай
на наводнения
Оценка на риска, както и на разходите и ползите за
строежи в заливаеми територии
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.
Отстранявания на затлачвания на речното корито
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се

В обхвата на РЗПРН попадат диги с
приблизителна дължина от 100 км и
корекции с приблизителна дължина 35 км,
за реконструкция са приблизително под
10%

Приблизтелна дължина на съществуващата
канализация на територията на РЗПРН 1800 км
Дължината на РЗПРН е 176.43 км. Приема
се реализация само 30% от цялата дължина
Приблизтелна дължина на съществуващата
канализация на територията на РЗПРН 1800 км
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приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи

РЗПРН

Столична

София-град

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

РЗПРН

Столична

София-град

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

РЗПРН

Столична

София-град

Рехабилитация на съществуващи канализационни
мрежи

РЗПРН

Столична

София-град

Създаване или възстановяване чрез оводняване на
влажна зона

РЗПРН

Столична

София-град

Рекултивация на участък, засегнат от добива на инертни
материали

РЗПРН

Столична

София-град

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие

РЗПРН

Столична

София-град

Изграждане на системи за ранно предупреждение,
специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват.

РЗПРН

Столична

София-град

Създаване на механизъм за координация на действията
при възникване на риск от наводнения, вкл. в
трансграничен район

РЗПРН

Столична

София-град

Подготовка на населението за действие при наводнения

РЗПРН

Столична

София-град

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

Налични големи индустриални предприятия

РЗПРН

Столична

София-град

Обезпечаване на публичен достъп до наличната
информация и карти за наводненията

Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН

Предимно канавки, резервоари, шахти и др.

Приблизтелна дължина на съществуващата
канализация на територията на РЗПРН 1800 км, приета 10% рехабилитация

Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа
Осигуряване на задържане на водни количества при
преминаване на високи води чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати такива за свързване
речното корито със съседни по-ниски територии.
Запълване с инертни маси, изравняване и укрепване на
повърхностния слой на нарушения участък; извършва се
за котловани и друг вид нарушени терени от законен
или незаконен добив на инертни материали, където те не
могат да служат като водозадържащи обеми при високи
води.
На различните предприятия и производства, особено в
частта оперативна защита на водностопанските системи
и хидротехнически съоръжения
Речният басейн е в относително високо пресечен терен,
който следва да бъде обхванат с метеорологични радари
с висока резолюция и да бъде оборудван с автоматични
датчици за регистриране на интензивни валежи заедно
със системи за моделиране на валеж-отток. Обхващат
специфични средни или малки водосбори с висок риск
от поява на подобни наводнения. Рискът от подобни
наводнения се засилва вследствие на климатичните
промени.
Осигуряване на дву-, три- и многостранни дейности за
координиране на мерките и дейностите по защита от
наводнения, обмяната на информация и т.н. за достигане
на общи съгласувани действия в рамките на национални
и трансгранични водни басейни
Разработване и осъществяване на програми за
превантивна дейност чрез средствата за масова
комуникация; провеждане на учебни тренировки за
отработване на действия за спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на неприкосновен запас с вещи
и храни от първа необходимост за населението
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РЗПРН

Столична

София-град

Популяризиране и подпомагане използването на
застрахователни имуществени продукти в застрашените
от наводнения райони

Създаване и разпространение на компенсиращи
механизми за нанесени щети

р.Искър при гр.Своге BG1_APSFR_IS_033
Необходими мерки BG1_APSFR_IS_033
Своге

Своге

София

Издаване на забрана за строителството в зони с риск от
наводнения

РЗПРН

Своге

София

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

РЗПРН

Своге

София

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на
пътя на оттичане на високите води

РЗПРН

Своге

София

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Своге

Своге

София

Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне
на оттичането

Своге

Своге

София

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Нормативна забрана за ново строителство в очертаните
зони с висок риск от наводнения с което първо осигурява се път за преминаване и оттичане на високите
води, второ - избягва се прекият риск за хората и
тяхната собственост
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск. .
Допълнително осигуряване защита на съществуващите
сгради и съоръжения след предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за строежите в заливаеми
територии
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Забавяне на скоростта на водата и създаване на
повишеното съпротивление чрез изкуствен релеф на
речното дъно и/или брегове
Осигуряване на защита от наводнения. Земно-насипните
диги са най-често изполваната алтернатива извън
границите на населените места. В населени места са
малко прилагана опция поради необходимостта от
значително пространство за тяхното изграждане. Друг
вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично
укрепване

поетапно изграждане на множество ВЕЦове по поречието на р.Искър в района на
гр.Своге
предпазна дига на десния бряг с обща дължина 730 м;част от УПИ, кв,174, първи
етап до хкм 5+98,27, втори етап до хкм
7+28,68

Допълнителни мерки BG1_APSFR_IS_033
РЗПРН

Своге

София

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Своге

Своге

София

Реконструкция и поддържане на корекциите

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение. Поддръжката е
необходима за правилното функциониране на
корекциите

Приблизителна дължина на корекциите на
територията на РЗПРН по-малко от 5 км.
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Линейните съоръжения са комбинация от земнонасипни диги и други защитни стени с охранителни
канали
Отстранявания на затлачвания на речното корито
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.
Отстраняване на всички подприщващи строежи и
съоръжения, намиращи се в речните корита и
нарушаващи тяхната проводимост; създаване на
обстановка на нетърпимост към незаконно изградените
такива обекти.
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа
Разработване и осъществяване на програми за
превантивна дейност чрез средствата за масова
комуникация; провеждане на учебни тренировки за
отработване на действия за спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на неприкосновен запас с вещи
и храни от първа необходимост за населението
Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН. Информацията е необходима и с цел
индивидуално разпознаване на риска и на
възможностите за действие.
Информацията е необходима с цел включване на
обществеността и нейното ангажиране с въпросите на
УРН

Своге

Своге

София

Планиране и изграждане на линейни защитни
съоръжения /охранителни канали/

Своге

Своге

София

Отстранявания на затлачвания на речното корито

Своге

Своге

София

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

РЗПРН

Своге

София

Премахване на незаконни постройки, подприщващи
съоръжения, огради, складирани материали и други
намиращи се в границите на речните легла или дерета

РЗПРН

Своге

София

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

РЗПРН

Своге

София

Рехабилитация на съществуващи канализационни
мрежи

РЗПРН

Своге

София

Подготовка на населението за действие при наводнения

РЗПРН

Своге

София

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция
при заплаха от наводнения

РЗПРН

Своге

София

Обезпечаване на публичен достъп до наличната
информация и карти за наводненията

Своге

Своге

София

Популяризиране и подпомагане използването на
застрахователни имуществени продукти в застрашените
от наводнения райони

Създаване и разпространение на компенсиращи
механизми за нанесени щети

Своге

Своге

София

Отстраняване на локални щети по бреговете и диги,
защитни съоръжения след наводнение

Това са минимални и спешни възстановителни работи,
които трябва да бъдат извършени за посрещане на
евентуална следваща висока вълна

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и

Приблизителна дължина на канализацията в
гр. Своге е 20 км

р.Вит при гр.Плевен BG1_APSFR_VT_011
Необходими мерки BG1_APSFR_VT_011
Плевен

Плевен

Плевен
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безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.
Плевен

Плевен

Плевен

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

Плевен

Плевен

Плевен

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

РЗПРН

Плевен

Плевен

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Плевен

Тръстеник
,
Божурица,
Ореховиц
а

Плевен

Плевен

Предимно канавки, резервоари, шахти и др.
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

Плевен

Плевен

Реконструкция и поддържане на корекциите

Плевен

Плевен

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Реконструкция и поддържане на корекциите

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

Реконструкция и поддържане на корекциите

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

Плевен

Плевен

Плевен

Плевен

В населеното място и участъкът след
Плевен
Изграждане на санитарно дъно (кюне с
берми) От централен градски площад през
ж.к. "Мара Денчева" до покрито корито
съгласно инвестиционно намерение на
Общината
Корекция и укрепване на дере, находящо се
в гр. Тръстеник, укрепване свлачище с №
PVN 10. 05013.02 прилежащо на ул.
Скобелев с. Божурица и укрепване на
свлачище с № PVN 1.53655.14 в района на
ул. Стара планина с. Ореховица община
Долна Митрополия
Основен ремонт, реконструкция на
санитарно дъно на река Тученица в
участъка от Централен градски площад,
между двете платна на ул. Вардар, през
ж.к.Мара Денчева до покрито корито по
проект Прилагане на ефективни мерки за
населението чрез превенция на риска от
наводнения по
монолитна стоманобетонова подпорна
стена;границата между имот с
идентификатор 56722,651,272 е реката от
км 4+566,50 до км 4+636,50, с
идентификатор 56722,561,47-дължина 80 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_VT_011
Плевен

Плевен

Плевен

Ограничаване уплътняването на почвите (запечатване)
като следствие на урбанизацията.

РЗПРН

Плевен

Плевен

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Нормативно ограничаване на бъдещо застрояване,
бетониране на площадки, асфалтиране на пътища и др.,
които по своята същност не дават възможност на
дъждовните води да попиват в почвата.
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и

Запазване на зелените площи в гр. Плевен
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РЗПРН

Плевен

Плевен

Рехабилитация на съществуващи канализационни
мрежи

Плевен

Плевен

Плевен

Охранителни, отвеждащи канали в границите на
населените места и изпомпване на води

РЗПРН

Плевен

Плевен

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие

РЗПРН

Плевен

Плевен

Изграждане на системи за ранно предупреждение,
специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват.

ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа
Охранителните канали предпазват населените места от
скатови дъждовни води стичащи се от съседни
територии като възпрепятстват тяхното навлизане в
населеното място или друг обект.
На различните предприятия и производства, особено в
частта оперативна защита на водностопанските системи
и хидротехнически съоръжения
Отнася се за речни басейни в относително високо
пресечени терени, които следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат специфични средни или малки
водосбори с висок риск от поява на подобни
наводнения. Рискът от подобни наводнения се засилва
вследствие на климатичните промени.

р.Осъм при гр.Летница BG1_APSFR_OS_011
Необходими мерки BG1_APSFR_OS_011
Тази мярка е от съществено значение за
планирането на мерките за управление на
наводненията. Тя изисква наличието на
карти на заплаха от наводнения и риска от
наводнения за областта (BM_A.1.3.9)
Тази мярка обхваща изработването на карти
с опасност от наводнения и карти на риска
от наводнения както и районите, които се
наводняват при интензивни валежи.

Летница

Летница

Ловеч

Проучване с цел идентифициране на източниците на
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
вземайки предвид въздействието надолу по течението
на реката

Летница

Летница

Ловеч

Определяне и обозначаване на картите на зони,
застрашени от наводнение при различни сценарии на
висока вълна

Ловеч

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Ловеч

Възстановяване на връзките с воден басейн или на
естественото състояние на речното корито, на стари
меандри, на наводняеми и утаителни зони в
заливаемите крайречни ивици, за повишаване на
водозадържането.

Чрез разширяване фронта на водата при висока вода
през съществуващите на терена релефни форми, се
намалява скороста, задържат се наносите и водни
количества.

Градище

Градище

Летница

Летница

преоформяне на дига с новоизграждащ се
преливник- Възстановяване старо корито на
р. Осъм по проект "Възстановяване
биологичното разнообразие в ЗЗ ОбноваКрамандол"

р.Осъм при гр.Ловеч BG1_APSFR_OS_021
Необходими мерки BG1_APSFR_OS_021
Ловеч

Ловеч

Ловеч

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;

Речното корито е силно обрасло с дървесна
и храстова растителност
Проучване на повърхностните наводнения и
идентифициране мерки за намаляването им.
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населено място

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.
Минимизира броя на засегнатите и пострадали хора при
наводнения

Структурна мярка не е предвидена поради
високата несигурност на данните.

Тази мярка зависи от резултатите по мярка
OS_021_A.1.3.6

Допълнителни мерки BG1_APSFR_OS_021
Ловеч

Ловеч

Ловеч

Ограничаване уплътняването на почвите (запечатване)
като следствие на урбанизацията.

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Рехабилитация на съществуващи канализационни
мрежи

Ловеч

Ловеч

Ловеч

Изграждане на системи за ранно предупреждение,
специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват.

Нормативно ограничаване на бъдещо застрояване,
бетониране на площадки, асфалтиране на пътища и др.,
които по своята същност не дават възможност на
дъждовните води да попиват в почвата.
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа
Отнася се за речни басейни в относително високо
пресечени терени, които следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат специфични средни или малки
водосбори с висок риск от поява на подобни
наводнения. Рискът от подобни наводнения се засилва
вследствие на климатичните промени

наводненията причинени от интезивни
валежи са сериозен проблем

р.Осъм при гр.Троян BG1_APSFR_OS_031
Необходими мерки BG1_APSFR_OS_031
Троян

Троян

Ловеч

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Троян

Троян

Ловеч

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

Троян

Троян

Ловеч

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на
пътя на оттичане на високите води

Троян

Троян

Ловеч

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.
Допълнително осигуряване защита на съществуващите
сгради и съоръжения след предварителна оценка вкл. на
разходите и ползите за строежите в заливаеми
територии
Обучение на населението с цел индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа

Речното корито е силно обрасло с дървесна
и храстова растителност

Проучване на повърхностните наводнения и
идентифициране мерки за намаляването им.
Структурна мярка не е предвидена поради
високата несигурност на данните.

Тази мярка се отнася за сградите чиито
основи са част от корекцията
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на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск.
Допълнителни мерки BG1_APSFR_OS_031
Троян

Троян

Троян

Троян

Ловеч

Ловеч

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на
сгради

Реконструкция и поддържане на корекциите

Прилагане на уплътняване на основата, ползване на
водоустойчиви материали, по-високи нива на
помещенията в приземните етажи, ограничения за
складиране на лесно запалими вещества, замърсяващи
химикали и пестициди.

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа
Отстраняване на всички подприщващи строежи и
съоръжения, намиращи се в речните корита и
нарушаващи тяхната проводимост; създаване на
обстановка на нетърпимост към незаконно изградените
такива обекти.
На различните предприятия и производства, особено в
частта оперативна защита на водностопанските системи
и хидротехнически съоръжения

Троян

Троян

Ловеч

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Троян

Троян

Ловеч

Рехабилитация на съществуващи канализационни
мрежи

Троян

Троян

Ловеч

Премахване на незаконни постройки, подприщващи
съоръжения, огради, складирани материали и други
намиращи се в границите на речните легла или дерета

Троян

Троян

Ловеч

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие

Троян

Троян

Ловеч

Популяризиране и подпомагане използването на
застрахователни имуществени продукти в застрашените
от наводнения райони

Създаване и разпространение на компенсиращи
механизми за нанесени щети

Изграждане на системи за ранно предупреждение,
специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват.

Отнася се за речни басейни в относително високо
пресечени терени, които следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат специфични средни или малки
водосбори с висок риск от поява на подобни
наводнения. Рискът от подобни наводнения се засилва
вследствие на климатичните промени.

Троян

Троян

Ловеч

Община Троян e вложила близо 900 хил.
лева за
превантивна дейност срещу
наводнения, реализира европейски проект
за
корекция на р. Бели Осъм
в централната градска част.
След осъществяване
на дейностите, ерозията на речния бряг е
овладяна, а
рискът от наводнение – предотврате.
наводненията причинени от интезивни
валежи са сериозен проблем

р.Ломя при с.Бутово BG1_APSFR_OS_012
Необходими мерки BG1_APSFR_OS_012
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Павликени

Велико
Търново

Проучване с цел идентифициране на източниците на
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
вземайки предвид въздействието надолу по течението
на реката

Бутово

Павликени

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Бутово

Павликени

Велико
Търново

Определяне и обозначаване на картите на зони,
застрашени от наводнение при различни сценарии на
висока вълна

Бутово

р.Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла BG1_APSFR_YN_011
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_011
между
Бяла и
Полски
Тръмбеш(
от
Раданово
Бяла;
до
Русе; Велико
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
Полски
Стърмен,
Търново
преминаване на висока вълна
Тръмбеш
Полски
Тръмбеш
и
Клименто
во - около
42,8 км)

Бяла

Бяла

Бяла

Бяла

Русе

Русе

Възстановяване на компрометирани диги

Реконструкция и поддържане на корекциите

Тази мярка е от съществено значение за
планирането на мерките за управление на
наводненията. Тя изисква наличието на
карти на заплаха от наводнения и риска от
наводнения за областта (BM_A.1.3.9)
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка обхваща изработването на карти
с опасност от наводнения и карти на риска
от наводнения както и районите, които се
наводняват при интензивни валежи.

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

Полски
Тръмбеш

Полски
Тръмбеш

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Полски
Тръмбеш

Полски
Тръмбеш

Велико
Търново

Възстановяване на компрометирани диги

Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на

Речното корито е силно обрасло с дървесна
и
храстова растителност

По дължината на целия участък на р. Янтра,
до южната част на гр. Бяла има изградени
предпазни диги.Те са в доста занемарено
състояние.
подпорна стена - аварийно укрепване на
компрометирана подпорна стена на път II51 Бяла - Попово;участък от реката в
урбанизираната територия-- дължина 40 м
реконструкция на съоръжения за
регулиране на оттока и защита от вредното
въздействие на водите по двата бряга на р.
Елийска, вкл. почистване на
растителността, оформяне на речното
корито, укрепване с габиони.- дължина
1250 м
реконструкция на съоръжения за
регулиране на оттока и защита от вредното
въздействие на водите по двата бряга на р.
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селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

Полски
Тръмбеш

Полски
Тръмбеш

Велико
Търново

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Осигуряване на защита от наводнения. Земно-насипните
диги са най-често изполваната алтернатива извън
границите на населените места. В населени места са
малко прилагана опция поради необходимостта от
значително пространство за тяхното изграждане. Друг
вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично
укрепване

Елийска, вкл. почистване на
растителността, оформяне на речното
корито, укрепване с габиони.- дължина
1250 м
реконструкция на съоръжения за
регулиране на оттока и защита от вредното
въздействие на водите по двата бряга на р.
Елийска, вкл. почистване на
растителността, оформяне на речното
корито, укрепване с габиони.- дължина
1250 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_011

между
Бяла и
Полски
Тръмбеш
(от
Раданово
до
Стърмен,
Полски
Тръмбеш
и
Клименто
во - около
42,8 км)

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Русе; Велико
Търново

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Русе; Велико
Търново

Почистване и стопанисване на речните легла в
границите на урбанизирана територия

Бяла;
Полски
Тръмбеш

Русе; Велико
Търново

Създаване на управляеми полдери и малки буферни
басейни в заливни тераси на реките

Бяла;
Русе; Велико
Полски
Изграждане на нови корекции
Търново
Тръмбеш
р.Росица при с.Ресен BG1_APSFR_YN_021
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_021
между
Дичин и
Лесичери
между
Дичин и
Поликраи
ще,
Ресен,
Водолей около 40,5
км
При Емен
до
вливането
йв

Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Осъществянане на дейности по ликвидиране на
натрупвания, създаващи препятствия за свободно
преминаване на водите, черз почистване на участъци от
речните корита от дървета и храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни отпадъци и др.
Намаляване на скоростта, задържане на наносите и
водните количества при преминаване на висока вълна в
пасищата и алувиалните гори край реките; създаване на
обеми за контролирано разтоварване на водните
количества чрез съществуващите на терена релефни
форми
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

наводненията причинени от интезивни
валежи са сериозен проблем

между гр. Бяла и гр. Полски Тръмбеш (от с.
Раданово до с. Стърмен, гр. Полски
Тръмбеш и с. Климентово - около 42,8 км)

Велико
Търново;
Павликени

Велико
Търново

Създаване или възстановяване чрез оводняване на
влажна зона

Осигуряване на задържане на водни количества при
преминаване на високи води чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати такива за свързване
речното корито със съседни по-ниски територии.

В землището между селата Лесичери и
Дичин съществува заблатен район между
основното и старото корита на р. Росица

Велико
Търново;
Горна
Оряховица

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Речното корито е силно обрасло с дървесна
и
храстова растителност

Велико
Търново

Велико
Търново

Възстановяване на компрометирани диги

Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на

Река Негованка
десен приток на р. Росица е андигирана
почти по цялата си дължина (по-точно от
яз.
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р.Росица,
в участъка
на
р.Бохот,
р.Росица
от
Хотница
до
вливането
в
р.Росица.
Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_021

други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

от Дичин
до
Поликраи
ще

Велико
Търново;
Горна
Оряховица

Велико
Търново

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Ресен

Велико
Търново

Велико
Търново

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

Осигуряване на защита от наводнения. Земно-насипните
диги са най-често изполваната алтернатива извън
границите на населените места. В населени места са
малко прилагана опция поради необходимостта от
значително пространство за тяхното изграждане. Друг
вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично
укрепване
Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

„Негованка”при с.Емен до вливането й в
р.Росица.Подобна защита е изградена в
участъка
на р.Бохот, следващият ляв приток на
р.Росица от с. Хотница до вливането в
р.Росица.
Дигите са в незадоволително състояние–
силно обрасли и с деформации по короната.

По бреговете на р.Росица от с. Дичин до
с.Поликраище няма изградени диги

при предишни наводнения има засегнати
IPPC и SEVESO предприятия, рингова пещ
"Лукети"ЕООД

Голямата река при р.Стражица BG1_APSFR_YN_022
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_022
Стражица
и
близките
села

Стражица
и Горски
Сеновец

Стражица

Стражица

Велико
Търново

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

речното корито на р. Стара река се нуждае
от почистване на обраствания и отложени
наноси в участъците си преди и след гр.
Стражица

Осигуряване на защита от наводнения. Земно-насипните
диги са най-често изполваната алтернатива извън
границите на населените места. В населени места са
малко прилагана опция поради необходимостта от
значително пространство за тяхното изграждане. Друг
вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично
укрепване

Общината е спечелила проект, с който са
укрепени невралгични участъци,които
периодично провокират разливи и
наводнения в Стражица и в Горски
Сеновец, а именно
речните брегове и дъното на р.Голяма река
в града и дерето в Горски
Сеновец.Проектът е финансиран в
предходния програмен период по ОП
„Регионално развитие” и е на
стойност малко над 1 млн. лв.Със
средствата освен строително-ремонтните
дейности,
са осъществени още проектантските
дейности,строителният надзор и
управлението
на проекта.С 810 000 лева са укрепени
бреговете и облицовани със стоманенобетонна
облицовка 654м от коритото на Голяма
река, която преминава през централната
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Стражица,
Благоево
и
Кесарево

Стражица

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

част на Стражица. Укрепването на
бреговете и дъното на дерето в с. Горски
Сеновец
обхващат 512 критични метри от дерето, в
което се изпускат преливниците на три
микроязовира и една чешма. Двата моста
над дерето също са ремонтирани.
Чрез средства от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към
Министерски съвет,Община Стражица са
организирани и укрепителни мероприятия
на десния
бряг на р.Стара река в Кесарево.Тя е
защитила проект на стойност 997 320 лева и
с тяхе изградена подпорна стена с дължина
186м,която да укрепва и защитава откоса на
ската
от ерозионни процеси.Освен това участъкът
от реката е почистен от наноси и тиня,
изсечени са дървета и е извършено
захрастяване и допълнителни залесителни
мероприятия.
Почистване от храстовидна и дървесна
растителност и отпадъци на речното легло в
коригирания участък на р. Голяма река в
землището на гр. Стражица, с. Благоево и с.
Кесарево, общ. Стражица, обл. Велико
Търново

Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_022
Стражица
и
близките
села

Стражица

Стражица

Стражица
и
близките

Стражица

Велико
Търново

Възстановяване на компрометирани диги

Стражица

Велико
Търново

Почистване и стопанисване на речните легла в
границите на урбанизирана територия

Стражица

Велико
Търново

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Стражица

Велико
Търново

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията

Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Осъществянане на дейности по ликвидиране на
натрупвания, създаващи препятствия за свободно
преминаване на водите, черз почистване на участъци от
речните корита от дървета и храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни отпадъци и др.
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци

Заливните площи преди гр. Стражица са
защитени чрез диги, които не са
поддържани в добро техническо състояние.
Налага се тяхното възстановяване до
проектните им параметри в
компрометираните участъци

Специално организирани събития за получаване на
знания, информация и развитие на умения в случай на
наводнение

Отнася се до населението в гр Стражица,
където са изчислени 1673 души засегнато
насление

Корегирания участък на р. Стара река в гр.
Стражица се нуждае от почистване и
поддръжка

наводненията причинени от интезивни
валежи са сериозен проблем
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села
Стражица

Стражица

Велико
Търново

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица BG1_APSFR_YN_023
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_023
между
Велико
Велико
Проучване с цел идентифициране на източниците на
Търново и
Търново;
Велико
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
Горна
Горна
Търново
вземайки предвид въздействието надолу по течението
Оряховиц
Оряховица
на реката
а
между
Велико
Велико
Търново и
Търново;
Велико
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
Горна
Горна
Търново
преминаване на висока вълна
Оряховиц
Оряховица
а
Велико
Търново и
Горна
Оряховиц
а

Велико
Търново;
Горна
Оряховица

Велико
Търново

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

Велико
Търново и
Горна
Оряховиц
а

Велико
Търново;
Горна
Оряховица

Велико
Търново

Подготовка на населението за действие при наводнения

Велико
Търново и
Горна
Оряховиц
а

Велико
Търново;
Горна
Оряховица

Велико
Търново

Изграждане на нови корекции

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Велико
Търново

Велико
Търново

Велико
Търново

Почистване и стопанисване на речните легла в
границите на урбанизирана територия

Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

редприятие „Велпа-91“АД

Тази мярка е от съществено значение за
планирането на мерките за управление на
наводненията. Тя изисква наличието на
карти на заплаха от наводнения и риска от
наводнения за областта (BM_A.1.3.9)
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.
Разработване и осъществяване на програми за
превантивна дейност чрез средствата за масова
комуникация; провеждане на учебни тренировки за
отработване на действия за спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на неприкосновен запас с вещи
и храни от първа необходимост за населението

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Осъществянане на дейности по ликвидиране на
натрупвания, създаващи препятствия за свободно
преминаване на водите, черз почистване на участъци от
речните корита от дървета и храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни отпадъци и др.

Проучване на повърхностните наводнения и
идентифициране мерки за намаляването им.
Структурна мярка не е предвидена поради
високата несигурност на данните.

Тази мярка зависи от резултатите от мярка
YN_023_NEW.4. Това може да включва и
играждането на нови защитни стени.
За
Велико Търново са отпуснати само около
300 000 лв, предимно за най-належащи
възстановителни работи.Не е намерена
информация за предприети мерки за
сериозна
превенция от бъдещи наводнения
Почистване на участък от р. Янтра -150 м
преди и 250 м след моста до хлебозавода в
кв. Дълга лъка на изхода на гр. Велико
Търново на републикански път ІІ-55 РусеГурково дължина 400 м
Почистване на участък от р. Янтра -100 м
преди водосбора на с. Белица и 300 м след
бетонния мост на ул. Сан Стефано, гр.
Велико Търново дължина 400 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_023
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Долна
Оряховиц
а

Горна
Оряховица

Велико
Търново

Създаване или възстановяване чрез оводняване на
влажна зона

Велико
Търново и
Велико
Велико
Почистване и стопанисване на речните легла в
Горна
Търново
Търново
границите на урбанизирана територия
Оряховиц
а
В.
Търново,
Килифаре
во,
Велико
Велико
Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
Дебелец и
Търново
Търново
в добро състояние
Горна
Оряховиц
а
В.
Търново,
Килифаре
во,
Велико
Велико
Рехабилитация на съществуващи канализационни
Дебелец и
Търново
Търново
мрежи
Горна
Оряховиц
а
Велико
Търново и
Велико
Велико
Изготвяне на специални планове при прилагане на
Горна
Търново
Търново
директива "Севезо"
Оряховиц
а
р.Дряновска между градовете Плачковци и Трявна BG1_APSFR_YN_101
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_101
р.
Дряновска
между
Почистване и стопанисване на речните легла в
Трявна
Габрово
Плачковц
границите на урбанизирана територия
ии
Трявна

р.
Дряновска
между
Плачковц
ии
Трявна

Осигуряване на задържане на водни количества при
преминаване на високи води чрез нови канали или
възстановяване на прекъснати такива за свързване
речното корито със съседни по-ниски територии.
Осъществянане на дейности по ликвидиране на
натрупвания, създаващи препятствия за свободно
преминаване на водите, черз почистване на участъци от
речните корита от дървета и храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни отпадъци и др.

Необходима е за съвместимост с ПУРБ,
съществува стар меандър на реката при с.
Долна Оряховица

Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци

Отнася се до канализационните системи в
градовете В. Търново, Килифарево,
Дебелец и Горна Оряховица, Има
сведения за проблеми с
канализационни
съоръжения и
отводнителни канали

Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа

Отнася се до канализационните системи в
градовете В. Търново, Килифарево,
Дебелец и Горна Оряховица, Има
сведения за проблеми с
канализационни
съоръжения и
отводнителни канали

Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

при предишни наводнения има засегнати
IPPC и SEVESO предприятия

Осъществянане на дейности по ликвидиране на
натрупвания, създаващи препятствия за свободно
преминаване на водите, черз почистване на участъци от
речните корита от дървета и храсти, падащи дървета,
дънери, битови и строителни отпадъци и др.
Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.

Проучване на повърхностните наводнения и
идентифициране мерки за намаляването им.
Структурна мярка не е предвидена поради
високата несигурност на данните.
Тази мярка зависи от резултатите от мярка
YN_101_A.1.3.6 за намаляване на
наводненията от интензвни валежи.

Трявна

Габрово

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

Трявна

Габрово

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

Предимно канавки, резервоари, шахти и др.

Трявна

Габрово

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
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Плачковц
ии
Трявна
Трявна

Трявна

Габрово

Подготовка на населението за действие при наводнения

Трявна

Габрово

Изграждане на нови корекции

дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Разработване и осъществяване на програми за
превантивна дейност чрез средствата за масова
комуникация; провеждане на учебни тренировки за
отработване на действия за спасяване на хора и лично
имущество; осигуряване на неприкосновен запас с вещи
и храни от първа необходимост за населението
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

подпорна стена р.Тревненска; в регулация -дължина 290 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_101
Плачковц
ии
Трявна

Плачковц
ии
Трявна

Трявна

Трявна

Габрово

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци

Трявна

Габрово

Рехабилитация на съществуващи канализационни
мрежи

Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа

Трявна

Габрово

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Има сведения за
наводняване на централни
части от градовете и
множество жилищни
сгради в следствие не поддържане на
канализационната мрежа
Има сведения за
наводняване на централни
части от градовете и
множество жилищни
сгради в следствие не поддържане на
канализационната мрежа
Реката преминава през гр.
Плачковци в естественото си състояние. В
гр.Трявна на места са извършени частични
корекционни работи и построени предпазни
стени.

р.Янтра при гр.Габрово BG1_APSFR_YN_031
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_031
Габрово

Габрово

Габрово

Проучване с цел идентифициране на източниците на
наводнения и най-добрата комбинация от мерки,
вземайки предвид въздействието надолу по течението
на реката

Габрово

Габрово

Габрово

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Габрово

Габрово

Габрово

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

при
етнографс

Габрово

Габрово

Изграждане на нови корекции

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск. .
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока

Тази мярка зависи от резултатите по мярка
YN_031_NEW.5 През 2014г. е направена
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ки
комплекс
"Етъра"

икономическа и социална стойност.

Габрово

Габрово

Габрово

Изграждане на нови корекции

Габрово

Габрово

Габрово

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

корекция на речното корито при Етъра,
изпълнени са дейности от Интегриран
проект за водния цикъл на Габрово през
периода 2012–2015г. Изградени са 120 км
ВиК мрежи в 16 квартала на града,
ремонтирани са 5 помпени станции,
а двете пречиствателни станции за питейни
и отпадъчни води,са напълно обновени.
През 2015г. са отпуснати държавни
средства за около 300 000 лв за ремонтно
възстановителни работи
след наводнения
стоманобетонова подпорна стена дължина
50м
подпорна стена по десен бряг;в р-на на мост
Христо Ботев - - дължина 30 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_031
Габрово

Габрово

Габрово

Реконструкция и поддържане на корекциите

Габрово

Габрово

Габрово

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Габрово

Габрово

Габрово

Изграждане на нови канализационни мрежи с
необходимия капацитет

Габрово

Габрово

Габрово

Оценка на риска от наводнение на съществуващите
обществени, индустриални и търговски обекти,
недвижими имоти и строителство, ферми и др.
разположени в заливаемите зони.

Габрово

Габрово

Габрово

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Канализационните системи, все още не са изградени във
всички градове, а там където съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в преобладаващия брой на
селата няма канализационна система;
Обхващане на всички неканализирани райони от
населените места и включването им към
канализационната мрежа
Извършване на регулярни инспекции на всички сгради,
подложени на риск и формулиране на предписания за
тяхното премахване, укрепване или подсигуряване по
друг начин срещу заливане и/или срутване в случай на
наводнения
Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

През града реката преминава
по коригирано корито, което в отделни
части на града се намира в различно
техническо
състояние,някъде незадоволително
През периода 2012–2015
г. са изградени 120км ВиК-мрежи в 16
квартала на града, ремонтирани са 5
помпени станции,
двете пречиствателни станции за питейни и
отпадъчни води са напълно обновени.
През периода 2012–2015
г. са изградени 120км ВиК-мрежи в 16
квартала на града, ремонтирани са 5
помпени станции,
двете пречиствателни станции за питейни и
отпадъчни води са напълно обновени.
ГПСОВ на гр.Габрово,
“Топлофикация Габрово”, Априловската
гимназия и църквата „Успение
Богородично“
ГПСОВ на гр.Габрово,
“Топлофикация Габрово”, Априловската
гимназия и църквата „Успение
Богородично“

р.Росица при гр.Севлиево BG1_APSFR_YN_041
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_041
Севлиево

Севлиево

Габрово

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
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Севлиево

Севлиево

Габрово

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

около
Севлиево

Севлиево

Габрово

Надграждане на диги

дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск. .
Класически метод за защита на заливаемите низини или
обекти със значително икономическо и социално
значение. Необходимо е правилното хидроложко и
хидравлично оценяване на течението в зоната на
участъка, което е свързано с избор на габаритите на
дигите.

Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_041

Севлиево

Севлиево

Севлиево

Севлиево

Габрово

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Габрово

Изграждане на нови канализационни мрежи с
необходимия капацитет

Севлиево

Севлиево

Габрово

Оценка на риска от наводнение на съществуващите
обществени, индустриални и търговски обекти,
недвижими имоти и строителство, ферми и др.
разположени в заливаемите зони.

Севлиево

Севлиево

Габрово

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Канализационните системи, все още не са изградени във
всички градове, а там където съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в преобладаващия брой на
селата няма канализационна система;
Обхващане на всички неканализирани райони от
населените места и включването им към
канализационната мрежа
Извършване на регулярни инспекции на всички сгради,
подложени на риск и формулиране на предписания за
тяхното премахване, укрепване или подсигуряване по
друг начин срещу заливане и/или срутване в случай на
наводнения
Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

Наскоро е
построена ГПСОВ и направена
реконструкция на
канализационни
колектори.
Наскоро е
построена ГПСОВ и направена
реконструкция на
канализационни
колектори.

индустриален обект
„Идеал Стандарт България”
и други предприятия.
индустриален обект
„Идеал Стандарт България”
и други предприятия.

р.Еленска при гр.Елена BG1_APSFR_YN_061
Необходими мерки BG1_APSFR_YN_061

Елена

Елена

Велико
Търново

Елена

Елена

Велико
Търново

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните
води и в частност на канализационните мрежи на
населено място

Извършване на преразглеждане и анализ на
канализационната мрежа и т.нар. охранителни канали;
въвеждане на изисквания за събиране и използване на
дъждовните води; преоценка и въвеждане на нови норми
за проектиране с цел осигуряване на бързо и
безпроблемно оттичане на падналите в градската среда
валежи.

Преустройство или изграждане на дренажни
съоръжения

Предимно канавки, резервоари, шахти и др.

Проучване на повърхностните наводнения и
идентифициране мерки за намаляването им.
Структурна мярка не е предвидена поради
високата несигурност на данните.
Изпълнение на мероприятията
идентифицирани в OS_021_A.1.3.6 за
намаляване наводненията от интензивни
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дъждове
Елена

Елена

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Елена

Елена

Велико
Търново

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения.

Елена

Елена

Велико
Търново

Изграждане на нови корекции

Елена

Елена

Велико
Търново

Изграждане на нови корекции

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Обучение на населението с цели индивидуалното
разпознаване (планиране и подготовка) на
възможностите за действие за защита. Познаването на
опасността, вкл. всичките й важни параметри като типа
на наводненията, вероятността, интензивността и
разпространение на въздействието, е необходимо
условие което трябва да бъде предадено убедително на
всички лица за които съществува риск. .
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

подпорни стени р. Еленска- участък 1дължина 427м; участък 2-дължина 923м;
участък 3-дължина 20м
подпорна стена по левия бряг на р. Еленскадължина 20 м

Допълнителни мерки BG1_APSFR_YN_061
Елена

Елена

Велико
Търново

Реконструкция и поддържане на корекциите

Елена

Елена

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Елена

Елена

Велико
Търново

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Елена

Елена

Велико
Търново

Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите свързани с наводненията

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Специално организирани събития за получаване на
знания, информация и развитие на умения в случай на
наводнение

Реката преминава през
гр.Елена в коригиран участък

р.Поповски Лом при гр.Попово BG1_APSFR_RL_011
Необходими мерки BG1_APSFR_RL_011
Попово

Попово

Търговище

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Попово

Попово

Търговище

Възстановяване на компрометирани диги

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на

Тази мярка ще се приложи в извън
селищните участъци на р. Поповски Лом и
Р. Черни Лом с обща дължина около 13 км.
и заета площ около 65 дка.
Дължината на андигираните участъци извън
урбанизираната територия в района възлиза
на около 7 км. по р. Поповски Лом и 6 км.
по р. Черни Лом. При обща дължина на
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други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

двустранно андигираните участъци от 13
км., се получава дължина на дигите по
двата бряга на реките 26 км.

Допълнителни мерки BG1_APSFR_RL_011

Попово

Попово

Търговище

Реконструкция и поддържане на корекциите

Попово

Попово

Търговище

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Попово

Попово

Търговище

Изготвяне на специални планове при прилагане на
директива "Севезо"

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

Реконструкция и поддържане на корекцията
в гр. Попово. Предвижда се тя да обхване
около 10 % от дължината на
съществуващата корекция на р. Поповски
Лом.
При дължина на градската корекция от
около 2 км., ще бъдат поправени около 200
м. от корекцията

Около 75 км. канализационна мрежа

Инсталация за интензивно отглеждане на
свине на „Братя Томови – АД“ в гр.Попово

BG1_APSFR_RL_012
Необходими мерки BG1_APSFR_RL_012
Цар
Калоян

Цар
Калоян

Разград

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Цар
Калоян

Цар
Калоян

Разград

Възстановяване на компрометирани диги

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.

Допълнителни мерки BG1_APSFR_RL_012
Цар
Калоян

Цар
Калоян

Разград

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи
в добро състояние

Цар
Калоян

Цар
Калоян

Разград

Изграждане на нови корекции

Цар
Цар
Рехабилитация на съществуващи канализационни
Разград
Калоян
Калоян
мрежи
р.Русенски Лом от с.Божичен до устие BG1_APSFR_RL_014
Необходими мерки BG1_APSFR_RL_014
от
Иваново,
Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
Русе
Божичен
Русе
преминаване на висока вълна

Техническата поддръжка на съществуващите
канализационни системи, в редица случаи, е
незадоволителна и не обезпечава отвеждане на водите с
проектната обезпеченост. Поддържане,почистване и
ремонт на съществуващата канализационна мрежа в
т.ч.и дъждовните оттоци
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Подмяна на отделни "критични" участъци от
канализационната мрежа

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
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до
устието на
р. Дунав
Между
Басарбово
и Красен
до
устието

Иваново,
Русе

Русе

Възстановяване на компрометирани диги

Червен

Иваново

Русе

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Червен

Иваново

Русе

Изграждане на нови корекции

Допълнителни мерки BG1_APSFR_RL_014
от
Божичен
Иваново,
Изготвяне на специални планове при прилагане на
до
Русе
Русе
директива "Севезо"
устието на
р. Дунав
Мерки за защита от наводнения извън РЗПРН
Поречие Дунав

Главиниц
а

Главиниц
а

Главиница

Главиница

Силистра

Терасиране, реконструкция на отводнителните канали

Силистра

Изграждане на нови канализационни мрежи с
необходимия капацитет

Професор
Иширково

Силистра

Силистра

Изграждане на нови язовири

Професор
Иширково

Силистра

Силистра

Терасиране, реконструкция на отводнителните канали

Алфатар

Алфатар

Силистра

Възстановяване на компрометирани диги

речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Между с.Басарбово и с Красен до
устието,по двата бряга на реката са
изградени предпазни диги

Възстановяване проводимостта на дере,
преминаващо през регулацията на с.
Червен, общ.Иваново
Възстановяване проводимостта на дере,
преминаващо през регулацията на с.
Червен, общ.Иваново

Защита при налични големи индустриални предприятия
и други големи потенциални източници на замърсяване
при наводнения

Терасирането на скатовете е марка за задържане на
повърхностните води. Тя може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите

Канализационните системи, все още не са изградени във
всички градове, а там където съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в преобладаващия брой на
селата няма канализационна система;
Обхващане на всички неканализирани райони от
населените места и включването им към
канализационната мрежа
Изграждането на нови язовири подобрява условията за
ретензиране на високите вълни. Като самостоятелно
мероприятие изключително скъпо мероприятие и в
повечето случаи влиза в конфликт с РДВ
Терасирането на скатовете е марка за задържане на
повърхностните води. Тя може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на

въстановяване проводимостта и
надграждане на съществуващ отводнителен
канал – облицован участък по ул. „Дунав” и
земен профил извън регулация и
изграждане на канализационни клонове за
дъждовна вода по ул.”Оборище” и
ул.”Г.С.Раковски” в границите на гр.
Главиница
изграждане на канализационни клонове за
дъждовна вода по ул.”Оборище” и
ул.”Г.С.Раковски” в границите на гр.
Главиница

Изграждане на ретензионен водоем
(баражна стена и обслужващи съоръжения)
доизграждане на съществуващ
отводнителен канал за повърхностни
дъждовни води в с. Професор Иширково
Ремонт и възстановяване на земно-насипна
баражна стена в землището на гр. Алфатар,
имот № 00415.80.508

77

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г

Бяла вода

Белене

Плевен

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Кулина
вода

Белене

Плевен

Изграждане на нови канализационни мрежи с
необходимия капацитет

Петокладе
нци

Белене

Плевен

Изграждане на нови корекции

Татари

Белене

Плевен

Изграждане на нови корекции

Деков

Белене

Плевен

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Драгаш
войвода

Никопол

Плевен

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Канализационните системи, все още не са изградени във
всички градове, а там където съществуват, не обхващат
цялата градска територия; в преобладаващия брой на
селата няма канализационна система;
Обхващане на всички неканализирани райони от
населените места и включването им към
канализационната мрежа
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи

Хидротехнически мероприятия за защита от
наводнения на населените места в община
Белене

Хидротехнически мероприятия за защита от
наводнения на населените места в община
Белене
Хидротехнически мероприятия за защита от
наводнения на населените места в община
Белене
Хидротехнически мероприятия за защита от
наводнения на населените места в община
Белене
Хидротехнически мероприятия за защита от
наводнения на населените места в община
Белене
Възстановяване на част от ул.Юрий
Гагарин и укрепване на дере в с.Драгаш
войвода, общ.Никопол, УПИ І-237, кв.12,
УПИ І-243, кв.11, част от ул.Юрий Гагарин
и ПИ №143001, в землището на с.Драгаш
войвода, община Никопол

Поречия Западно от р. Огоста
Комощиц
а
Чупрене
и Горни
Лом

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Якимово

Монтана

Чупрене

Видин

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Поддържане и подобряване състоянието на
съществуващи язовири

Мерки свързани най-вече със сигурността на стената,
устойчивост на стената във връзка с изискванията на
новите нормативни документи като ЕВРОКОД и др.

Почистване коритото на река Душилница от
малък язовир „Илиевското” - до малък
язовир „Вълков връх” в района на с.
Комощица, общ. Якимово, обл. Монтана с
дължина на участъка 3 453 m
Брегоукрепване на речни участъци от река
Лом и притоците й в селата Чупрене и
Горни Лом - община Чупрене с възложител
община Чупрене

Поречие Огоста
Горно
Пещене

Враца

Враца

Железна

Чипровци

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Монтана

Монтана

Монтана

Реконструкция и поддържане на корекциите

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или

Аварийно-възстановителни работи на
язовир Мраморчица, с. Горно Пещене,
община Враца
Бедствено-аварийни строително монтажни
работи на подпорна стена в с. Железна
между О.Т.12 и О.Т.15 с дължина 100,71м,
с възложител община Чипровци
Предотвратяване на риска от наводнения
чрез реконструкция на бреговете на р.
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изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

Превала

Чипровци

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Мърчево

Бойчиновц
и

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Баница;
язовир
Желязков
ец,

Враца

Враца

Поддържане и подобряване състоянието на
съществуващи язовири

Мерки свързани най-вече със сигурността на стената,
устойчивост на стената във връзка с изискванията на
новите нормативни документи като ЕВРОКОД и др.

Бойчинов
ци

Бойчиновц
и

Монтана

Изграждане на системи за ранно предупреждение,
специално адресирани към поройни наводнения,
дължащи се на интензивни валежи с малък
пространствен и времеви обхват.

Бойчинов
ци

Бойчиновц
и

Монтана

Обучение за ползване на системата за ранно
предупреждение

Враца

Враца

Враца

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Враца

Враца

Враца

Изграждане на нови корекции

Септемвр
ийци

Вълчедръм

Монтана

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Септемвр
ийци

Вълчедръм

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се за речни басейни в относително високо
пресечени терени, които следва да бъдат обхванати с
метеорологични радари с висока резолюция и да бъдат
оборудван с автоматични датчици за регистриране на
интензивни валежи заедно със системи за моделиране на
валеж-отток. Обхващат специфични средни или малки
водосбори с висок риск от поява на подобни
наводнения. Рискът от подобни наводнения се засилва
вследствие на климатичните промени.
Специално организирани събития за получаване на
знания, информация и развитие на умения за ползване
на системата за ранно предупреждение
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Огоста в урбанизираната територия на гр.
Монтана между пешеходната пасарелка на
ул. Любен Каравелов при МБАЛ Стамен
Илиев АД и моста на обходния път II-81 на
гр. Монтана
Бедствено-аварийни строително монтажни
работи на подпорна стена в с. Превала
между О.Т.150 О.Т.155, Подпорната стена
е с дължина 56,15м с възложител община
Чипровци
укрепване на бреговете на река Вировска на
територията на урбанизираната теритирия
с. Мръчево и подобряване на
хидравличната проводимост с дължина
680м
аварийно-възстановителни работи изграждане на язовирната стена,
преливника и енергогасителя на
яз.“Желязковец“, разрушени след
проливните дъждове през месец юли 2014г.
Язовирът се намира в землището на
с.Баница, в ПИ № 000360, над с. Оходен

монтаж на система за ранно
предупреждение на р. Огоста преди гр.
Бойчиновци

монтаж на система за ранно
предупреждение на р. Огоста преди гр.
Бойчиновци
Основен авариен ремонт на Медковско
дере, гр.Враца с възложител община Враца,
дължина на участък - 150 м
Основен авариен ремонт на Медковско
дере, гр.Враца с възложител община Враца,
дължина на участък - 150 м
Почистване и укрепване на речното корито
на река Мътница в района на село
Септемврийци, община Вълчедръм, област
Монтана с възложител община Вълчедръм
дължина на участъка - 1076 м
Почистване и укрепване на речното корито
на река Мътница в района на село
Септемврийци, община Вълчедръм, област
Монтана с възложител община Вълчедръм
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Чипровци

Чипровци

Монтана

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

София

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

дължина на участъка - 1076 м
Предотвратяване риска от наводнения чрез
укрепване на бреговете и коритото на
р.Огоста дължина 650м в урбанизираната
територията на гр.Чипровци, общ.Чипровци

Поречие Искър
Етрополе

Етрополе

Оселна

Мездра

Враца

Реконструкция и поддържане на корекциите

Мездра

Мездра

Враца

Изграждане на нови корекции

Клисура

Столична

София

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

Кнежа

Мездра

Кнежа

Плевен

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи

Корекция на коритото на река Ябланска в
определени участъци на територията на гр.
Етрополе
Подпорна стена от ОК101 до ОК104 и
укрепване на устои на мост срещу сградата
на Кметството на с. Оселна
на територията на Община Мездра, с
възложител Община Мездра
изграждане на подпорна стена по десния
бряг на р. Искър с дължина 602м

Укрепване на свлачищен участък по ул.
"Балканска"№ 17-21

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

гр. Кнежа и извън регулацията, дължина на
корекцията е 1600 м, като 420м от
предвидения участък се намира в
строителни граници на гр.Кнежа, а
останалите 1180м са извън регулацията
съществуваща стена, предвидена за
надграждане, с дължина 158м

Мездра

Враца

Реконструкция и поддържане на корекциите

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

Плевен

Плевен

Поддържане и подобряване състоянието на
съществуващи язовири

Мерки свързани най-вече със сигурността на стената,
устойчивост на стената във връзка с изискванията на
новите нормативни документи като ЕВРОКОД и др.

Плевен

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Ремонтно-възстановителни работи на
хидротехническо съоръжение - преливник в
ПИ№000190, с. Николаево, община Плевен,
област Плевен
възстановяване проводимостта на р. Вит възстановяване на лява и дясна дига, берма
и буни , премахване на съществуващ бараж,
храстовидна растителност , оформяне на
основното легло - дължина 110 м

Плевен

Възстановяване на връзките с воден басейн или на
естественото състояние на речното корито, на стари
меандри, на наводняеми и утаителни зони в
заливаемите крайречни ивици, за повишаване на
водозадържането.

Чрез разширяване фронта на водата при висока вода
през съществуващите на терена релефни форми, се
намалява скороста, задържат се наносите и водни
количества.

преоформяне на земно-насипна дига Възстановяване старо корито на р,Осъм по
проект "Възстановяване биологичното
разнообразие в ЗЗ Обнова-Крамандол"

Поречие Вит
Николаев
о

Търнене

Плевен

Поречие Осъм
Трънчови
ца

Левски
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Поречие Янтра

Богатово

Дряново

Златарица

Златарица

Севлиево

Габрово

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Дряново

Габрово

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

Златарица

Велико
Търново

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Златарица

Велико
Търново

Изграждане на нови корекции

Карамано
во

Ценово

Русе

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Карамано
во

Ценово

Русе

Възстановяване на компрометирани диги

Росно

Златарица

Велико
Търново

Златарица

Велико
Търново

Росно

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Изграждане на нови корекции

Царева
ливада

Дряново

Габрово

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Царева
ливада

Дряново

Габрово

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Осигуряване на защита от наводнения. Земно-насипните
диги са най-често изполваната алтернатива извън
границите на населените места. В населени места са

Почистване коритото на река Росица от
дървесна и храстова растителност и
задържаните в тях инертни материали и
битови отпадъци, в участъка от моста на
изхода на града към с. Богатово до моста на
изхода на града към село Крушево
Укрепване на ската в централната част на
град Дряново, посредством подпорна стена,
което ще се реализира в поземлен имот с
идентификатор 23947.501.9734 по КК и КР
на град Дряново, общ. Дряново, обл.
Габрово
Възстановяване, укрепване и прочистване
на речното корито на р. Златаришка в гр.
Златарица, общ. Златарица, дължина на
участъка – 900 м, в границите на
урбанизираната територия
Възстановяване, укрепване и прочистване
на речното корито на р. Златаришка в гр.
Златарица, общ. Златарица, дължина на
участъка – 900 м, в границите на
урбанизираната територия
Почистване на речното корито на р.Студена
от единични дървета и храстив землището
на с. Караманово, общ. Ценово
строително-ремонтни работи по
възстановяване на предпазни диги по
корекцията на реката от км 5+500 до 10+660
в землището на с. Караманово, общ. Ценово
Възстановяване, укрепване и прочистване
на речното корито на р. Бебровска в с.
Росно, общ. Златарица, в границите на
урбанизираната територия
Възстановяване, укрепване и прочистване
на речното корито на р. Бебровска в с.
Росно, общ. Златарица, в границите на
урбанизираната територия
Прочистване на речното корито,
изграждане на съоръжения за осигуряване
на проводимостта на р. Дряновска при с.
Царева ливада
Прочистване на речното корито,
изграждане на съоръжения за осигуряване
на проводимостта на р. Дряновска при с.
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Царева
ливада

Дряново

Габрово

Априлци

Априлци

Ловеч

Правда

Горна
Оряховица

Велико
Търново

Терасиране, реконструкция на отводнителните канали

Стоките

Севлиево

Габрово

Дейности за защита на речните брегове и корита от
ерозия вкл. биологично укрепване

Разград

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Възстановяване на компрометирани диги

Реконструкция и поддържане на корекциите

малко прилагана опция поради необходимостта от
значително пространство за тяхното изграждане. Друг
вид диги могат да бъдат изградени най-вече като
комбинация от земно-насипна дига и биологично
укрепване
Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.
Терасирането на скатовете е марка за задържане на
повърхностните води. Тя може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите
Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от
брега и на заливаемите тераси на уязвими речни
участъци чрез залесяване с храстовидна и дървесна
растителност и други строителни методи, разсаждане на
издънки и преплитане на клони, и други биологични
методи

Царева ливада

Прочистване на речното корито,
изграждане на съоръжения за осигуряване
на проводимостта на р. Дряновска при с.
Царева ливада

Подпорна стена на ул. Злиевска в гр.
Априлци
Изграждане на отводнителен канал по ул.
„Христо Ботев“, с. Правда

с. Стоките, УПИ VIII, кв.20

Поречие Русенски Лом
Ушинци

Дряновец

Разград

Бяла

Русе

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Почистване на реките Бели, Лом,
Топчийска, Сазлъка и Крапинец от моста на
с. Гороцвет към язовирната стена на
яз.”Бели Лом”
Възстановяване проводимостта на речното
корито в коригирания участък на р.Шипа в
границите на населеното място на
с.Дряновец,община Бяла,област Русе, от
наноси

Поречие Дунавски Добруджански реки

Северняк

Крушари

Добрич

Възстановяване на компрометирани диги

Северняк

Крушари

Добрич

Терасиране, реконструкция на отводнителните канали

Тутракан

Силистра

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Шуменци
и
Варненци

Тази мярка се налага най-вече поради слабости в
експлоатацията на съществуващите диги, нарушаване
целостта на дигите вследствие преминаване на
селскостопански или горски пътища, изграждане на
други инфраструктурни съоръжения, водопроводи,
газопроводи и др.
Терасирането на скатовете е марка за задържане на
повърхностните води. Тя може да бъде съчетана с
рекострукция на каналите
Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

възстановителни работи в част от
съществуващо дере, землище на с.
Северняк, общ. Крушари, обл. Добрич
Изграждане на отводнителен канал в
землището на с. Северняк общ. Крушари,
обл. Добрич
Почистване от саморасла растителност и
продълбочаване на съществуващ
отводнителен канал в имот № 050082 в
землището на с. Шуменци и имот №053013
в землище с. Варненци, община Тутракан
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Генерал
Колево

Вълчи Дол

Варна

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Генерал
Колево

Вълчи Дол

Варна

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна

Премахване на препятствията за свободното
преминаване на водите чрез почистване на участъци от
речните корита и дерета от дървета и храсти, падащи
дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други
натрупвания

Вълчи
Дол

Вълчи Дол

Варна

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Добрич

Реконструкция и поддържане на корекциите

Реконструкциите на корекциите се налагат поради
доказани неудачи по време на тяхната експлоатация или
изтичане на периода на тяхната експлоатация и промяна
в отточните условия водещи до невъзможност да
изпълняват своето предназначение.

София

Изграждане на нови корекции

Отнася се преди всичко за населени места. Следва да се
приема като мярка, налагаща активи с висока
икономическа и социална стойност.

Добрич

Добрич

Въстановяване проводимостта на дере,
преминаващо през с.Генерал Колево –
Обект 1 от язовир – през централната част
на с..Генерал Колево, община Вълчи дол
Въстановяване проводимостта на дере,
преминаващо през с.Генерал Колево –
Обект 2 (от голямата чешма в кв.32, през
кв.31, през кв.30 и вливащо се в Обект1),
с.Генерал Колево, община Вълчи дол с
възложител Община Вълчи дол
Корекция на част от дере на ул.“Кирил и
Методий“ (о.т.142 до о.т. 173) и
ул.“Марица“ (о.т. 173 до о.т. 164), гр.Вълчи
Дол
в резултат на настъпилото наводнение през
2014 г. е необходимо извършване на
реконструкция на изградения коригиран
профил вътре в рамките на града. Нужен е
ремонт по укрепване и коригиране на
компрометирани участъци от коритото на
река „Добричка" - възстановяване на
геометрията на съществуващия бетонов
профил, кофриране, фугиране,
възстановяване на кампадите и кюнето;
Почистване на участъците с нарушено
бетоново покритие, ново бетониране,
почистване на фуги и презаливане с
емулсия.

Поречия Ерма и Нишава
Годеч

Годеч

Корекция на река Нишава, гр.Годеч
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Приложение ІІІ
Характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната
1. Величина и пространствен обхват
Според използваните за екологична оценка критерии, които са описани в Приложение II на
Директивата за стратегическата екологична оценка 2001/42/ЕО, величината и пространственият
обхват на въздействията на разглеждания план върху околната среда обхващат:



географската територия, която е вероятно да бъде засегната; и



броя на населението, което е вероятно да бъде засегнато.
1.1 Географска територия, която е вероятно да бъде засегната

ПУРН за Дунавски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново управление.
Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав.
На север граничи с Република Румъния, на изток с Черноморския район за басейново
управление, на запад с Република Сърбия и на юг с Източнобеломорски и Западнобеломорски
райони за басейново управление. Дунавски РБУ покрива територия от 47235 км2, което
представлява 42,5 % от територията на Република България и включва водосборните области на
реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и
Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав.
В административно-териториално отношение Дунавски РБУ е разположен на територията на
126 общини в рамките на 18 области: Видин, Монтана, Враца, София, Стара Загора, Сливен,
София (столица), Перник, Ловеч, Добрич, Търговище, Габрово, Велико Търново, Шумен,
Силистра, Разград, Плевен и Русе.
Фигура ІІІ-1 Административно-териториален обхват на Дунавски РБУ

В Дунавски РБУ са определени 26 района със значителен потенциален риск от наводнения, (вж.
Фигура ІІІ-2), утвърдени от Министъра на околната среда и водите, както следва:
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Река Дунав в България



BG1_APSFR_DU_001 р. Дунав

РЗПРН в поречията западно от р.Огоста



BG1_APSFR_WO_051 р.Арчар при гр.Димово

РЗПРН в поречието на р.Огоста



BG1_APSFR_OG_011 р.Огоста при гр.Мизия



BG1_APSFR_OG_012 р.Въртешница при с.Бели извор.



BG1_APSFR_OG_061 р.Берковска при гр.Берковица



BG1_APSFR_OG_013 р.Скът при гр.Бяла Слатина

РЗПРН в поречието на р.Искър



BG1_APSFR_IS_011 р.Искър при гр.Роман



BG1_APSFR_IS_031 р.Бебреш при с.Скравена



BG1_APSFR_IS_041 р.Искър и притоци в Софийското поле



BG1_APSFR_IS_033 р.Искър при гр.Своге

РЗПРН в поречието на р.Вит



BG1_APSFR_VT_011 р.Вит при гр.Плевен

РЗПРН в поречието на р.Осъм



BG1_APSFR_OS_011 р.Осъм при гр.Летница



BG1_APSFR_OS_021 р.Осъм при гр.Ловеч



BG1_APSFR_OS_031 р.Осъм при гр.Троян



BG1_APSFR_OS_012 р.Ломя при с.Бутово

РЗПРН в поречието на р.Янтра



BG1_APSFR_YN_011 р.Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла



BG1_APSFR_YN_021 р.Росица при с.Ресен



BG1_APSFR_YN_022 Голямата река при р.Стражица



BG1_APSFR_YN_023 р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица



BG1_APSFR_YN_101 р.Дряновска между градовете Плачковци и Трявна



BG1_APSFR_YN_031 р.Янтра при гр.Габрово



BG1_APSFR_YN_041 р.Росица при гр.Севлиево



BG1_APSFR_YN_061 р.Еленска при гр.Елена

РЗПРН в поречието на р.Русенски Лом



BG1_APSFR_RL_011 р.Поповски Лом при гр.Попово



BG1_APSFR_RL_012 р.Долапдере при гр.Цар Калоян, р. Бели Лом при с.Писанец и
с.Нисово, р. Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и р. Русенски Лом при
с.Иваново до землището на с.Божичен



BG1_APSFR_RL_014 р.Русенски Лом от с.Божичен до устието й.
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Фигура ІІІ-2. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Дунавски РБУ
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1.2 Брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато
Съгласно представените в ПУРБ резултати от оценката на риска по райони със значителен
потенциален риск от наводнения (РЗПРН) е както следва:
А. За РЗПРН – р.Дунав (BG1_APSFR_DU_001 р. Дунав):



Потенциално засегнато население

За наводнения с малка вероятност (0,1%) за настъпване – в определените граници на заливане
попадат 111 679 души



Потенциално засегнати площи за различните видове земеползване(в хиляди км2):

Таблица ІІІ-1. Потенциално засегнати площи по вид земеползване за РЗПРН – р. Дунав
Вид територия

Вероятност за настъпване на наводнение
Висока (HQ33)

Средна (HQ100)

Ниска (HQ100o)

Земеделски площи

0,1302

0,7313

0,7484

Индустриални територии

0,0041

0,0245

0,029

Урбанизирани територии

0,0032

0,0427

0,0486

Други

0,0223

0,0691

0,0702





Потенциално засегнати IPPC – инсталации:
o

за наводнения свисока вероятност – няма

o

За наводнение със средна вероятност
"ТЕЦ Свилоза АД "- 2 обекта)

o

За наводнения с ниска вероятност – 6 бр. (Видахим";
"Свилоза АД;" – 2 обекта; ТЕЦ Свилоза АД“- 2 обекта)

- 4 бр. (Видахим";

"Свилоза Ярн";
"Свилоза Ярн";

Защитени територии и зони
o

При наводнения със средна вероятност за настъпване – 50 бр. ЗЗ от НЕМ
„Натура 2000“

o

При наводнения с ниска вероятност за настъпване - 52 бр. ЗЗ от НЕМ „Натура
2000“

Б. За останалите (вътрешни) РЗПРН
За останалите (вътрешни) РЗПРН към момента на разработване на проекта на ПУРН няма
изготвени карти за заплахата и за риска от наводнение, поради което изходна точка за анализа и
планиране на мерките в ПУРН за тези РЗПРН е информацията от ПОРН. При използването й
са отчетени както резултатите, така и неопределеностите в ПОРН, вкл. опростеното
моделиране и съответно – приблизителни граници / завишена площ на заливане. Потенциално
засегнатото население по РЗПРН е представено в следващата таблица.
Таблица ІІІ-2. Потенциално засегнато население за вътрешните РЗПРН в Дунавски РБУ
Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Потенциално
засегнато
население (брой)

РЗПРН в поречията западно от р.Огоста



BG1_APSFR_WO_051 р.Арчар при гр.Димово

829

РЗПРН в поречието на р.Огоста



BG1_APSFR_OG_011 р.Огоста при гр.Мизия

453
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Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Потенциално
засегнато
население (брой)



BG1_APSFR_OG_012 р.Въртешница при с.Бели извор.



BG1_APSFR_OG_061 р.Берковска при гр.Берковица

4020



BG1_APSFR_OG_013 р.Скът при гр.Бяла Слатина

2644

не е посочено

РЗПРН в поречието на р.Искър



BG1_APSFR_IS_011 р.Искър при гр.Роман

1800



BG1_APSFR_IS_031 р.Бебреш при с.Скравена

1689



BG1_APSFR_IS_041 р.Искър и притоци в Софийското поле

3528*



BG1_APSFR_IS_033 р.Искър при гр.Своге

не е посочено

РЗПРН в поречието на р.Вит



BG1_APSFR_VT_011 р.Вит при гр.Плевен

25600

РЗПРН в поречието на р.Осъм



BG1_APSFR_OS_011 р.Осъм при гр.Летница

1008



BG1_APSFR_OS_021 р.Осъм при гр.Ловеч

4503



BG1_APSFR_OS_031 р.Осъм при гр.Троян

1942



BG1_APSFR_OS_012 р.Ломя при с.Бутово

446

РЗПРН в поречието на р.Янтра



BG1_APSFR_YN_011 р.Янтра между градовете Полски Тръмбеш
и Бяла

3206



BG1_APSFR_YN_021 р.Росица при с.Ресен

1845



BG1_APSFR_YN_022 Голямата река при р.Стражица

1673



BG1_APSFR_YN_023 р.Янтра между градовете Велико Търново
и Горна Оряховица

няма общи данни**



BG1_APSFR_YN_101 р.Дряновска между градовете Плачковци и
Трявна

1513



BG1_APSFR_YN_031 р.Янтра при гр.Габрово

12216



BG1_APSFR_YN_041 р.Росица при гр.Севлиево

6871



BG1_APSFR_YN_061 р.Еленска при гр.Елена

479

РЗПРН в поречието на р.Русенски Лом



BG1_APSFR_RL_011 р.Поповски Лом при гр.Попово

996



BG1_APSFR_RL_012 р.Долапдере при гр.Цар Калоян, р. Бели
Лом при с.Писанец и с.Нисово, р. Черни Лом при с.Табачка,
с.Червен и с.Кошов и р. Русенски Лом при с.Иваново до
землището на с.Божичен

500



BG1_APSFR_RL_014 р.Русенски Лом от с.Божичен до устието й.

не е посочено

* За гр. Костинброд. За останалите няма точни данни.
** За гр. Дебелец са посочени 906 души, за гр. Килифарево – 309 души
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1.3 Природни характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната
1.3.1

Земни недра

Според тектонската подялба територията на Басейнова Дирекция Дунавски район включва
почти изцяло Мизийската платформа (без най-източната й част) и западната и централната част
на Балканидите от състава на Алпийския орегон, геолого-литоложкият строеж на които е
представен разнообразни теригенни и карбонатни седименти, метаморфни и вулканогенни
скали, глинести, песъчливи, чакълести, льосови и льосовидни образувания с различна геоложка
възраст - от докамбрия до кватернера включително.
Мизийската платформа се характеризира със сравнително спокойни тектонски условия.
Изградена е от стара консолидирана подложка, върху която са отложени палеозойски,
мезозойски и неозойски седименти с почти хоризонтални пластове. Целият регион е покрит с
еолични льосови наслаги. Дебелината на льоса е най-голяма в западната част, където достига до
100 m.
Балканидите, включващи Предбалкана, Старопланинската и част от Средногорската зона,
Софийската, Севлиевската и други по-малки котловини, се характеризира със сложни
геоморфоложки и тектонски условия и пъстър литолого-стратиграфски строеж. Котловините са
запълнени с глинесто-песъчливи и чакълести неогенски и кватернерни отложения, в това число
и с грубоотломъчни пролувиални образувания.
1.3.2

Климат

Дунавският район се отнася към Умерено континенталната климатична област и съобразно с
физикогеографските особености на терена и произтичащите от това климатични особености се
разделя на 6 климатични района. Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина,
Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина, Предбалкански климатичен район,
Климатичен район на хълмистите и нископланински части в Западна Средна България,
Климатичен район на високите полета на Западна средна България, Планински климатичен
район.
В Дунавските райони континенталният характер на климата е най-добре изразен. Откритостта
на Дунавската равнина към североизток благоприятства преобладаването на континентални
въздушни маси през зимата.
Климатът в Умерено континенталната климатична подобласт се характеризира със студена
зима със средни месечни януарски температури в зависимост от формата на релефа от 1,5 до
3,5 под нулата, като при отделни застудявания може да достигне до минус 30-35С. При
преминаване на средиземноморските циклони се проявява фьон, който причинява рязки зимни
затопляния и топене на снеговете.
Лятото е топло поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните
широчини или формирани тук под действие на силната лятна инсолация. Средните юлски
температури са около 22-24. По-силни захлаждания през лятото се получават при нахлуване на
свеж атлантически въздух от по-големите географски широчини. Максималните температури
могат да надхвърлят 40С.
Годишният ход на валежите е с подчертан континентален характер със максимум през лятото и
минимум през февруари и на места през март. Разликата между зимните и летни валежи тук е
около 12-18% от годишната сума, а на места достига до 20-22%.
Към тази климатична подобласт спадат и планинските райони на Старапланина, Витоша и
Рила. В планиският район основен фактор за формиране на климатичните условия е
надморската височина. С увеличаване на надморската височина валежите запазват същото
вътрешногодишно разпределение. Температурната амплитуда е значително по-малка поради
преобладаването на наклонени терени.
Подробно климатичните особености на Дунавския район ще бъдат разгледани в Доклада за ЕО
с анализ на режима на основните метеорологични елементи иклиматични характеристики. За да
е пълна климатичната характеристика с оценка за опасността от наводнения е необходимо да се
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осигурят данни не само за месечните суми на валежа поне за 10г, но и за максималните
денонощни валежи и и интензивността им.
1.3.3

Атмосферен въздух

Анализът на качеството на атмосферния въздух в Дунавския район е направен въз основа на
Годишните доклади за състоянието на околната среда за 2014г на РИОСВ Враца, Монтана,
Плевен, Русе, Велико Търново, София, Перник и Шумен.
А. За територията в обхвата на РИОСВ – Враца
Територията, контролирана от РИОСВ – Враца, е разделена на следните райони за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух:



Район Враца - обхваща общините Враца и Мездра

Данните от мониторинга за 2013 и 2014 г. показват тенденция за непостигане на изискванията
за броя на превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10. До края на 2014 г. не е
постигнато предвиденото в програмата на общината съответствие с нормите за качество на
атмосферния въздух (КАВ) за този замърсител.



Район Козлодуй - обхваща общините Козлодуй, Оряхово и Мизия.

При извършените в предходни години имисионни замервания на основните показатели
характеризиращи качеството на атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10/ на
териториите на гр. Козлодуй, гр. Оряхово и гр. Мизия не са установени стойности над пределно
допустимите концентрации съгласно действащата нормативна уредба.



Район Бяла Слатина - обхваща общините Бяла Слатина и Роман.

От основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в района /О3,
СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ 10, превишения на средноденонощните ПДК са регистрирани по
показателя ФПЧ10, като отчетените минимални наднормени концентрации не се дължат на
промишлени източници, а основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия
сектор



Район Криводол - обхваща общините Криводол, Хайредин и Борован.

В предходни години, при извършени имисионни замервания в района на с. Борован, не са
установени наднормени концентрации по показателите: въглероден оксид, серен диоксид,
азотни оксиди, озон, прах, амоняк и сяроводород.
Б. За територията в обхвата на РИОСВ Монтана
През 2014 г. в региона на РИОСВ – Монтана е действал един стационарен пункт за контрол на
качеството на атмосферния въздух в гр. Монтана, а именно „РИОСВ – Монтана” – градски
фонов. Контролираните замърсители са: „серен диоксид”, „азотен диоксид”, „ПАВ”, „ФПЧ10”
и „никел”. Мониторингът на качеството на атмосферния въздух в гр. Видин през 2014 г. се е
осъществявал от автоматична станция, намираща се в района на болница МБАЛ „Света Петка”.
Пунктът е градски фонов. Контролираните замърсители в него са: „серен диоксид” и „ФПЧ10”.



Пункт „РИОСВ – Монтана“

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункт „РИОСВ – Монтана” за 2014 г. е 64.1 μg/m3
– 1.6 пъти над нормата за ПДК ср.год. Превишенията имат подчертано сезонен характер –
почти всички регистрирани превишения са през зимния период. Броят на дните с превишения
на ПДКср.дн. е 171, което е 48 % от общия брой анализирани проби.
През 2014 год. не са регистрирани превишения на максимално еднократните,
средноденонощните и средногодишните пределно допустими концентрации на азотен диоксид
в стационарните пунктове на територията на РИОСВ – Монтана. Констатира се добре изразена
сезонна зависимост на стойностите, като по-високите концентрации са през зимния
отоплителен сезон. Средногодишната концентрация за пункт „РИОСВ – Монтана” е 23.68
μg/m3 при ПДКср.год. – 40 μg/m3. Тенденцията е към запазване на относително постоянни
стойности на средногодишните концентрации за последните години в пункта в гр. Монтана.
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В Пункт „РИОСВ – Монтана” не са регистрирани превишения на ПДКм.е., ПДКср.дн и
ПДКср.г. за серен диоксид през 2014 год. Отчетена е средногодишна концентрация от 0.0 μg/m3
при норма 20 μg/m3. В резултат на газификацията на основните промишлени източници се
констатира значително намаление на емисиите на серен диоксид и концентрациите му в
атмосферата.
Останалите контролирани атмосферни замърсители в пункт „РИОСВ – Монтана” - никел и
полициклични ароматни въглеводороди са значително под съответните пределно допустими
концентрации и не се наблюдават тенденции към повишаване на съдържанието им в
атмосферния въздух.



АИС „Видин“

В автоматичната измервателна станция в гр. Видин броят на дните с регистрирани превишения
на нивата на ФПЧ10 е 171, или 47 % от общия брой анализирани проби. Превишенията също са
с подчертано сезонен характер – от октомври до април, което води до извода, че основният
източник на замърсяване на въздуха с е отоплението в битовия и обществения сектор.
В АИС в гр. Видин през 2014 год. са регистрирани 2 броя превишения на ПДКм.е.
Средногодишната концентрация е 11.8 μg/m3 при норма 20 μg/m3. Отчетени са завишени
стойности на концентрациите на серен диоксид през месеците януари, февруари и декември.
Основната причина за повишената концентрация на серен диоксид през зимния сезон е
масовото използване на твърди горива за битово отопление и неблагоприятни атмосферни
условия – ниски температури и атмосферно налягане, тихо време и температурни инверсии,
както и наличието на един голям източник на замърсяване на атмосферния въздух – ТЕЦ
„Видахим”.
В. За територията в обхвата на РИОСВ Плевен
Като част от националната система за мониторинг на околната среда, на територията,
контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч), са разположени 3 стационарни
автоматични станции за измерване на показатели, характеризиращи качеството на атмосферния
въздух (КАВ):



Автоматична станция Плевен (градски фонов/транспортно ориентиран пункт)



Автоматична станция Никопол (градски фонов пункт)



Автоматична станция Ловеч (градски фонов/транспортно ориентиран пункт)

Анализът на данните показва, че за 2014 г. нивата на контролираните показатели за КАВ са под
установените норми за опазване на човешкото здраве, с изключение на показател фини прахови
частици до 10 μm (ФПЧ10), а за АИС – Плевен и показател полициклични ароматни
въглеводороди (ПАВ), във фракция на ФПЧ10.
По отношение ФПЧ10, през 2014 г. в Плевен са регистрирани 137 денонощия с превишена
СДН, в Ловеч – 150 бр., в Никопол - 87 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50
μg/m3) да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна
година, не е спазено и за трите пункта. След двете предходни години с последователни
намаления, през 2014 г. е нараснал както броят превишения на средноденонощната норма за
ФПЧ10, така и средногодишната концентрация.
По отношение допълнителните показатели за КАВ, дългогодишен екологичен проблем е
замърсяването с амоняк на атмосферния въздух в района на гр. Никопол. На българска
територия в региона няма промишлени източници на амоняк. Причината за замърсяването е
трансграничен пренос на въздушни маси с повишена концентрация на амоняк, наблюдаващ се
при неблагоприятни метеорологични условия, с източник химическият завод DONAU CHEM
SRL в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. През 2014 г., в АИС Никопол не са регистрирани
превишения на средночасовата норма за пределно допустима концентрация на амоняк (СЧН
250 μg/m3) и на средноденонощната норма (СДН 100 μg/m3).
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Г. За територията в обхвата на РИОСВ Русе
На контролираната територия са разположени eдна ДОАС система (диференциална, оптична,
автоматична, атомноабсорбционна спектрофотометрия) за контрол качеството на атмосферния
въздух, една автоматична измервателна станция (АИС) и мобилна автоматична станция (МАС).
АИС „Възраждане” е разположена в централната част на гр. Русе. ДОАС системата (Пункт
„Профсъюзи”) за контрол качеството на атмосферния въздух е разположена в централната част
на гр. Силистра.
Средногодишната норма (СГН) за фини прахови частици 10 мкр. за ДОАС „Профзъюзи” гр.
Силистра през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3. Изчислената за АИС
„Възраждане” гр. Русе СГН през 2014 г. е по-ниска от предходната 2013 г., но продължава да
бъде над нормата.
И за двете общини – Русе и Силистра продължава неизпълнението на изискванията за до 35
пъти годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10, като основно месеците
с най-голям брой превишения са зимните, когато основен замърсител е битовото отопление на
твърди горива – дърва, въглища и др.
През цялата 2014 г. не са регистрирани превишения на средночасовата и средноденонощната
норма за опазване на човешкото здраве (СЧН и СДН) за серен диоксид в ДОАС и АИС. Не са
регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации
по отношение на
останалите контролирани атмосферни замърсители.
Д. За територията в обхвата на РИОСВ Велико Търново
В района на РИОСВ гр. Велико Търново контролът на основните показатели характеризиращи
качеството на атмосферния въздух в приземния слой се осъществява от пунктовете за
мониторинг в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов.
През 2014г в пункта във Велико Търново са регистрирани 64 превишение на ПС на СДН по
отношение на ФПЧ10 при законово допустими 35 на година. Средната годишна концентрация
на фини прахови частици под 10 микрона е 39,10µg/m3 при норма 40 µg/m3. В АИС Горна
Оряховица броят на превишенията е 100, а средната годишна концентрация е 40µg/m3.
По отношение на останалите контролирани замърсители не са регистрирани превишения на
пределно допустимите концентрации.
Протоколите от измерванията от мобилна станция Русе през 2014 г. сочат, че няма установени
превишения на нормите според Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид,
азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния
въздух (ДВ.бр58/2010г.), но са установени превишения на средночасовата норма по показател
ФПЧ10.
Е. За територията в обхвата на РИОСВ София
Към настоящия момент на територията на РИОСВ – София са разположени два ръчни пункта за
мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) с ръчно пробовземане и последващ
лабораторен анализ (Р) и седем автоматично измервателни станции (АИС).
Регистрирани са превишения по показатели: фини прахови частици, азотен диоксид и озон.
Основен източник на прах са основните пътни артерии, строителството, високите температури,
преобладаващи мъгли през зимния сезон. Неправилното поддържане и хигиенизиране на
основните пътни артерии и на уличната мрежа също оказва значително влияние върху
количеството регистрирана прах.
За община София КАВ се формира от емисиите на автомобилния транспорт, промишлеността и
битовия сектор. През последните години поради значителното нарастване на интензивността на
автомобилния трафик, задръстванията в пиковите часове са обичайно явление на много райони
в столицата.
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Основен проблем през 2014 г. по отношение на КАВ на територията на София са превишенията
по показател ФПЧ10, които се регистрират от пунктовете за мониторинг на „Националната
система за контрол КАВ в реално време“.
По отношение на Софийска област, превишаване на установените норми за КАВ има в община
Пирдоп и община Златица.
Ж. За територията в обхвата на РИОСВ Перник
Мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Перник се провежда от РЗИ – Перник в
2 пункта- в близост до градския център и в кв. „Изток”, в близост до промишлени обекти.
Замърсителите, които се следят ежедневно са: общ прах, серен диоксид, азотен диоксид, както
и ежедневни експресни (метеорологични) изследвания. Качеството на атмосферния въздух, в
останалите общини, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-Перник се контролира чрез
мобилни автоматични станции /МАС/, които осъществяват измерване в определини общини,
съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите график.
През 2014 г. са отчетени превишения на нормите за фини прахови частици и в двата пункта в
гр. Перник. Превишена е 113 пъти СДН за ФПЧ10 в АИС „Шахтьор“ и 79 пъти в пункт
„Църква“. СГН за ФПЧ10 и в двата пункта е превишена. В пункт „Църква“ е превишена и СГН
за ФПЧ2,5, като при годишна норма за 2014 г. от 26 мкг/м3 е отчетена стойност от 29,45
мкг/м3.
През зимните месеци на 2014 г. се наблюдава повишение на средномесечните концентрации на
ФПЧ10 и в двата пункта, разположени на територията на град Перник и контролирани от
РИОСВ-Перник. Тогава се наблюдава и повишение на средноденонощните стойности на серен
диоксид в АИС „Шахтьор“.
Дъждовните периоди и ниската температура през летния период на 2014 г. са допринесли за
малкия брой превишения на СДН за ФПЧ10. Не са наблюдавани неорганизирани прахови
емисии от площните източници - кариери, депа, табани, открити складове
Установено е намаляване на замърсяването през 2014 г. в сравнение с предходните години. Ако
се запази тенденцията за намаляване концентрацията на ФПЧ10, през 2015 г. е реална
възможността от достигане на средногодишната норма от 40 мкг/м3.
По показателя серен диоксид, състоянието на атмосферния въздух е подобрено по отношение
на СДК. Въпреки че няма превишение на СЧК, стойностите са по-високи, така че се отчита
значителен брой превишения на горния оценъчен праг, което показва увеличение на
количествата серен диоксид в атмосферния въздух спрямо предходните години.
По отношение на азотния диоксид се оформя тенденция на намаляване на процента на СЧК,
като той е най-нисък за периода 2007 – 2014 г. през 2014 г.
З. За територията в обхвата на РИОСВ – Шумен
През 2014 г. не са регистрирани превишения на средночасовите норми (СЧН) за показател
серен диоксид и азотен диоксид. Не е регистрирана и концентрация на О3 (озон), превишаваща
краткосрочната целева норма (максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120
мкг/м3), съответно и прага за информиране на населението (средночасова стойност ) 180g/m3.
Нормативно няма регламентирана средночасова норма за ФПЧ 10. През 2014 г. (за периода
13.08.2014 – 31.12.2014 г.) АИС Шумен е регистрирала 33 превишения на средноденонощната
норма (СДН - 50 g/m3) по показател ФПЧ10.
1.3.4

Почви

Дунавската равнина е с предимно черноземни почви, образувани върху скална основа от льос,
мергели, варовици, наноси и под степна или лесостепна растителност. Основните подтипове на
черноземите са разпространени южно от р. Дунав на отделни ивици последователно –
карбонатни, типични, излужени и оподзолени. От тях най-разпространени са излужените и
карбонатните черноземи.
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В районите край р. Дунав са развити алувиално-ливадните почви. В Източна Дунавска рабнина
и на отделни места в Средна Дунавска равнина са развити разновидности на сивите горски
почви (предимно тъмносивите). В редица места с варовита скална основа са развити хумуснокарбонатни почви (рендзини). Покрай р. Дунав само на отделни места има малки петна от
блатни засолени почви.
Доминирането на плодородните типове почви (черноземи, алувиално-ливадни, сиви горски) е
предпоставка за високия относителен дял на обработваемите почви.
1.3.5

Води

А. Повърхностни води
Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав
и е разположен изцяло в Екорегион 12. Включва поречията на всички реки вливащи се в р.
Дунав – на територията на България или извън нея (пресичащи западната ни граница), а
именно: р. Ерма и р.Нишава; реки западно от р.Огоста (Тополовец, Войнишка, Арчар, Скомля,
Лом, Цибрица); р. Огоста; р. Искър; р. Вит;р. Осъм;р. Янтра; р.Русенски Лом с Дунавските
Добруджански реки западно от водосбора на малм-валанжския водоносен хоризонт. Общата
площа на територията, от където събират водите си, е 47230 km2.
На територията на Дунавски регион са определени 256 повърхностни водни тела (ПВТ), от
които 249 ПВТ категория «реки» и 7 категория « езера». Разпределението им по поречия е
показано в следната таблица.
Таблица ІІІ-3. Повърхностни водни тела в Дунавски район за басейново управление
Площ на
водосборната
площ (км2)

Общ брой
ВТ

Брой ВТ
категория
реки

Брой ВТ
категория
езера

р.Ерма

436,35

1

1

-

Р.Нишава

722,89

3

3

-

Реки западно от р.Огоста

3910,58

26

20

6

Р.Огоста

4282,3

32

29

3

Р.Искър

8607,13

83

77

6

Р.Вит

3227,56

14

11

3

Р.Осъм

2838

18

18

-

Р.Янтра

7861,91

48

43

5

Р.Русенски Лом

2985,36

15

10

5

Дунавски Добруджански
реки

8027,15

12

11

1

Р.Дунав

4330,86

4

1

3

47230

256

224

32

Поречие

общо

Силно модифицираните тела са 51 бр. или
Дунавски район.

приблизително 20% от всички водни тела в

Мрежата за мониторинг на повърхностните води се сътои от 245 пункта.
От всички 256 водни тела, оценка на екологичното състояние е направено на 208, а за
останалите 51 пункта липсват данни. Резултатите от оценката за екологично състояние на
повърхностните води показва, че 7,4% са в отлично състояние, 36,7% т.е. 94 водни тела са в
добро състояние, 59 ВТ или 24,4% са в умерено екологично състояние и останалите 12,9% са в
лошо и много лошо състояние.
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Оценката на химическото състояние на повърхностните водни тела е показала, че от всичките
256 ВТ на Дунавски РБУ 155 са в добро химическо състояние, 6 са в лошо и 95 не са оценени
поради липса на информация.
На територията на Дунавски РБУ са определени 72 зони за защита, в които попадат 119
открити речни водохващания на повърхностни водни от водни тела категория «реки» и 7 бр.от
силно модифицирани водни тела ( язовири). Оценката на водите на 9 бр. язовири, които се
ползват за питейни нужди, отговарят на максималния екологичен потенциал (МЕП) или на
добър екологичен потенциал (ДЕП). Водите на язовирите, които се ползват за напояване са с
умерен екологичен статус/ потенциал.
Съгласно ПОРН Дунавски район за територията на Дунавския речен басейн са установени 744
минали наводнения, регистрирани в 336 населени места.
В ПОРН за Дунавски район регистрираните минали наводннеия са групирани в 391 събития.
Това групиране на регистрираните по населени места минали наводнения в общо събитие се
използва като основа за определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения
(РЗПРН). Част от настъпилите минали наводнения, за които се смята, че при бъдещо повторно
възникване биха били значими, са включени в участъци за анализ и определяне на
потенциалната опасност от бъдещи наводнения при обезпеченост от 1%, чийто общ брой в
Дунавския речен басейн е 174.
Общият брой на значимите събития (групирани минали наводнения) в Дунавски речен басейн
е 391 и са засегнали 327 населени места.
Повече информация за миналите наводнения и определените потенциално застрашени
участъци по проектни единици ще бъде представена в Доклада за ЕО.
Б. Подземни води
Територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, обхваща
Дунавската хълмиста равнина и Старопланинска верижна система, които в хидрогеоложки
аспект принадлежат на Мизийския и Балканидния хидрогеоложки регион.
Мизийският регион се характеризира с хълмист релеф и сравнително спокойни тектонски
условия.
От Балканидния регион, който е доста сложен в геоморфоложки, морфоложки и хидрогеоложки
аспект, в обхвата на Басейнова дирекция Дунавски район попадат Предбалкана, Главната
Старопланинска верига и малки части от Средногорието и Краището.
Голямото разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо състояние и
структурно положение, които участват в строежа на Мизийския и Балканидния регион, е
способствувало формирането на различни типове подземни води – порови, карстови и
пукнатинни, напорни и безнапорни.
Въз основа на комплексния анализ от всички фактори и параметри (стратиграфска, геологолитоложка, хидрогеоложка характеристика, взаимодействие с повърхностни води и пр.) в
„Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г“ са
определени 50 броя подземни водни тела, разпределени по слоеве, както следва:



първи слой – кватернерни и неогенски водоносни хоризонти - 33 водни тела;



втори слой - неогенски водоносни хоризонти - 3 водни тела;



трети слой - неогенски водоносни хоризонти - 2 водни тела;



четвърти слой - горнокредни водоносни хоризонти - 4 водни тела;



пети слой - водоносни хоризонти от триас-юра-креда - 7 водни тела;



шести слой - горна юра-долна креда-Малм-валанжски водоносен хоризонт 1 водно тяло.

Всички подземни водни тела на територията на Басейнова дирекция Дунавски район са
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определени като зони за защита на водите, от които се извлича вода за консумация от човека
със средно денонощен дебит над 10 m³ или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека,
съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.
За територията на Дунавския район на басейново управление е определена посоката и степента
на взаимовръзка за първите от повърхността подземни водни тела с повърхностните води въз
основа на следната градация: 0÷30% - ниска, 30÷70% - средна и 70÷100% - висока степен.
Оценката на натиска от водовземане показва, че всички 50 подземни водни тела са в добро
състояние, но 9 броя от тях са подложени на значим натиск.
Според оценката на химичното състояние 22 подземните водни тела са в лошо състояние, а 28
тела - в добро състояние. При това 32 от тях са оценени като натоварени с дифузни източници
на замърсяване, а две - са в риск да не постигнат добро състояние само от точкови източници
на замърсяване.
Наименованията на подземните водни тела, присвоеният им код, площта на разпространение,
естествените и привлекаемите ресурси, степента на взаимодействие с повърхностните води,
както и оценката на химичното им състояние, ще бъдат подробно отразени в Доклада за ЕО.
На територията на Дунавския район са установени 28 находища на минерална вода, които са
изключителна държавна собственост, включени в Приложение № 2 на Закона за водите.
1.3.6

Биологично разнообразие

А. Растителен свят
Според геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997), територията на Дунавски
РБУ попада в Европейската широколистна горска област и Евроазиатската степна и лесостепна
област, като обхваща част от Илирийската провинция и Долнодунавската провинция.
В изграждането на растителната покривка на Илирийската провинция освен многобройните
европейски и евроазиатски флорни елементи участват и по-специфични, включително
балкански и български ендемични флорни елементи. Долнодунавската провинция се
характеризира с остатъчни ксеротермни гори от космат и виргилиев дъб, цер и отчасти благун.
Почти навсякъде в участието на горските екосистеми участват келявият габър и мъждрянът, а
при деградирането на горите са се формирали храстови ценози с доминиране на драката и
смрадликата (Cotinus coggygria), както и тревни съобщества с преобладаване на садина,
белизма, луковична ливадина и други ксеротермни тревни видове.
Б. Животински свят
В зоогеографско отношение Дунавски РБУ включва Дунавския и част от Старопланинския
зоогеографски район. В Дунавския район повечето видове от фауната са евросибирски или
европейски. Континенталният климат обуславя по-голямо разнообразие на земноводните,
докато влечугите са по-бедно представени. В Дунавската равнина се срещат видове, които са
обект на лов, като зайци, фазани, сърни, елени, диви прасета и др.
В Дунавски РБУ попада голяма част от територията на Централен Балкан, където се съхранява
голямо видово богатство от растения и животни, някои от които записани в световната и
българската Червени книги. Тук се намира едно от важните в Европа местообитания на
мечката, вълка, балканската дива коза и белогърбия кълвач.
Редица влажни зони по Дунавското крайбрежие са от значение за птиците и влаголюбивите
представители на фауната. В Дунавски РБУсе намират следните Рамсарски места:



остров Ибиша



езеро Сребърна



комплекс Беленски острови



карстов комплекс Драгоманско блато
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В. Защитени територии по ЗЗТ
В териториалния обхват на Дунавски РБУ попадат изцяло или частично следните защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):









Национални паркове (НП)

o

Чупрене

o

НП Централен Балкан

o

Централен рилски резерват

o

НП Рила

o

Царичина

Природни паркове (ПП)

o

Торфено бранище

o

ПП Витоша

o

Стенето

o

ПП Русенски Лом

o

Северен джендем

o

ПП Българка

o

Пеещи скали

o

ПП Врачански Балкан

o

Козя стена

o

ПП Персина

o

Джендема

Поддържани резервати (ПР)

o

Горната кория

o

ПР Ардачлъка

o

Врачански карст

o

ПР Сини бряг

o

Бяла крава

o

ПР Сребърна

o

Боатин

o

ПР Училищна гора

o

Бистришко бранище

o

ПР Савчов Чаир

o

Бели Лом

o

ПР Хайдушки чукар

o

Риломанастирска гора

o

ПР Персински блата

o

Китка

o

Милка

Резервати

Освен горепосочените, на територията на Дунавски РБУ попадат 181защитени местности (ЗМ)
и 113 природни забележителности (ПЗ).
Г. Защитени зони по ЗБР
В териториалния обхват на Дунавски РБУ попадат изцяло или частично следните защитени
зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
Таблица ІІІ-4. Защитени зони по Директива за местообитанията
№
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

Код

Наименование

Код

Скалско

2.

Река Скът

4.

Река Лом

6.

BG0000519

Моминбродско блато

8.

BG0000507

Делейна

10.

Оризището

12.

Мартен – Ряхово

14.

BG0000518

Въртопски дол

16.

BG0000165

Лозенска планина

18.

BG0000171

Лудогорие – Боблата

20.

BG0000263
BG0000508
BG0000503

BG0000524
BG0000529

Наименование

BG0000231

Беленска гора

BG0000587

Варкан

BG0000591

Седларката

BG0000487

Божите мостове

BG0002018

Остров Вардим

BG0000322

Драгоман

BG0000517

Портитовци - Владимирово

BG0000339

Раброво

BG0000498

Видбол

BG0000521

Макреш
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№
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.
85.

Код

Наименование

BG0000213

Търновски височини

22.

Пещера Лястовицата

24.

Орсоя

26.

BG0000527

Козлодуй

28.

BG0000432

Голяма река

30.

BG0000279

Стара река

32.

Пожарево – Гарван

34.

Свищовска гора

36.

BG0000377

Калимок – Бръшлен

38.

BG0000552

Остров Кутово

40.

BG0000282

Дряновска река

42.

BG0000169

Лудогорие Сребърна

44.

BG0000214

Дряновски манастир

46.

Цибър

48.

BG0000239

Обнова - Караман
дол

50.

BG0000166

Врачански Балкан

52.

BG0000181

Река Вит

54.

BG0001042

Искърски пролом –
Ржана

56.

BG0000233

Студена река

58.

Златаришка река

60.

BG0000281

Река Белица

62.

BG0000216

Емен

64.

BG0000247

Никополско плато

66.

BG0000396

Персина

68.

Цибрица

70.

BG0001307

Плана

72.

BG0000314

Ребро

74.

BG0000266

Пещера Мандрата

76.

Златия

78.

Цар Петрово

80.

BG0000180

Боблата

82.

BG0000523

Шишенци

84.

BG0000190

Витата стена

86.

BG0000269
BG0000182

BG0000530
BG0000576

BG0000199

BG0000280

BG0000509

BG0000336
BG0000340

Код

Наименование

BG0000500

Войница

BG0000611

Язовир Горни Дъбник

BG0000613

Река Искър

BG0001014

Карлуково

BG0000614

Река Огоста

BG0000610

Река Янтра

BG0000497

Арчар

BG0000609

Река Росица

BG0000618

Видима

BG0001036

Български извор

BG0000615

Деветашко плато

BG0001037

Пъстрина

BG0000608

Ломовете

BG0000616

Микре

BG0000607

Пещера Микре

BG0000275

Язовир Стамболийски

BG0000107

Суха река

BG0000374

Бебреш

BG0000522

Видински парк

BG0000232

Батин

BG0000605

Божкова дупка

BG0001389

Средна гора

BG0001040

Западна Стара планина и
Предбалкан

BG0001017

Кървав камък

BG0000313

Руй

BG0001043

Етрополе - Байлово

BG0000117

Котленска планина

BG0000168

Лудогорие

BG0000106

Хърсовска река

BG0000173

Островче

BG0000211

Твърдишка планина

BG0001493

Централен Балкан - буфер

BG0000308

Верила
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№
87.
89.
91.
93.
95.
97.
99.
101.
103.
105.
107.
109.
111.
113.

Код

Наименование

Код

Черната могила

88.

Долно Линево

90.

BG0000528

Островска степ Вадин

92.

BG0000534

Остров Чайка

94.

BG0000593

Билерниците

96.

BG0000601

Каленска пещера

98.

BG0000594

Божия мост – Понора

100.

Остров Близнаци

102.

Острови Козлодуй

104.

BG0000335

Карабоаз

106.

BG0000525

Тимок

108.

Остров

110.

BG0000570

Изворово - Краище

112.

BG0000572

Росица - Лозница

BG0000516
BG0000526

BG0000532
BG0000533

BG0000334

Наименование

BG0000624

Любаш

BG0000617

Река Палакария

BG0000631

Ново село

BG0000627

Конунски дол

BG0000113

Витоша

BG0000240

Студенец

BG0000241

Сребърна

BG0000494

Централен Балкан

BG0000399

Българка

BG0000495

Рила

BG0000496

Рилски манастир

BG0000102

Долината на река Батова

BG0000569

Кардам

99

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г

Таблица ІІІ-5. Защитени зони по Директива за птиците
№
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.

Код

Наименование

BG0000113

Витоша

2.

BG0000237

Остров Пожарево

4.

BG0000240

Студенец

6.

Сребърна

8.

Карлуковски карст

10.

BG0002001

Раяновци

12.

BG0002004

Долни Богров –
Казичене

14.

BG0002005

Понор

16.

Рибарници Орсоя

18.

Остров Ибиша

20.

BG0002008

Остров до Горни
Цибър

22.

BG0002009

Златията

24.

BG0002017

Комплекс Беленски
острови

26.

BG0002018

Остров Вардим

28.

Рибарници Мечка

30.

Котленска планина

32.

Комплекс Калимок

34.

BG0002031

Стената

36.

BG0002039

Хърсовска река

38.

Суха река

40.

Врачански Балкан

42.

BG0002062

Лудогорие

44.

BG0002064

Гарванско блато

46.

BG0002065

Блато Малък
Преславец

48.

BG0002067

Остров Голя

50.

Чаиря

52.

BG0000241
BG0000332

BG0002006
BG0002007

BG0002024
BG0002029
BG0002030

BG0002048
BG0002053

BG0002085

Код

Наименование

BG0002070

Рибарници Хаджи Димитрово

BG0002074

Никополско плато

BG0002083

Свищовско-Беленска низина

BG0002088

Микре

BG0002089

Ноевци

BG0002090

Берковица

BG0002091

Остров Лакът

BG0002095

Горни Дъбник - Телиш

BG0002096

Обнова

BG0002101

Мещица

BG0002102

Деветашко плато

BG0002104

Цибърско блато

BG0002110

Априлци

BG0002111

Велчево

BG0002112

Руй

BG0002114

Рибарници Челопечене

BG0002109

Васильовска планина

BG0002084

Палакария

BG0002002

Западен Балкан

BG0002025

Ломовете

BG0000494

Централен Балкан

BG0002128

Централен Балкан буфер

BG0000399

Българка

BG0000496

Рилски манастир

BG0000495

Рила

BG0000113

Витоша

Разположението на защитените територии и зони спрямо границите на Дунавски РБУ е
илюстрирано в следващите фигури № ІІІ-3 и ІІІ-4.
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Фигура ІІІ-3. Защитени територии в Дунавски РБУ

Фигура ІІІ-4. Защитени зони в Дунавски РБУ

Въздействието на ПУРН върху тези зони ще бъде подробно разгледано в съответните доклади
за екологична оценка и (при преценка на компетентния орган) оценка на съответствието с
предмета и целите на защитените зони.
1.4 Здравни показатели на населението
Данните от Националния център по здравна информация и анализи (НЦЗИА) показват, че
здравните показатели на населението в Дунавския басейнов район като цяло са по-добри от
средните за страната.
Заболеваемостта сред населението в Дунавски район като цяло за повечето области е по-ниска
от средната за страната както общо, така и по отделни нозологични единици.

101

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от
наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г

Таблица ІІІ-6. Регистрирани заболявания от някои заразни заболявания, подлежащи на
задължително съобщаване (за 2015 г)
Области

Скарла
тина

Коклюш

Варицела

Епидемичен
паротит

Лаймска
берилиоза

Вирусен
хепатит

Активна
туберкулоза

Видин

14,8

-

293,4

-

1,1

9,5

40,2

Монтана

32,0

-

420,0

-

7,8

17,8

32,0

Враца

13,6

3,4

347,9

-

0,6

5,7

54,9

София
(столица)

100,6

2,6

361,0

0,8

5,4

13,8

23,2

София

18,0

0,4

200,9

-

2,1

16,7

34,2

Перник

61,8

2,3

128,3

-

11,7

11,7

26,6

Плевен

34,2

-

201,5

0,8

8,9

9,7

19,4

Ловеч

38,6

-

948,4

-

7,4

12,6

22,3

Велико
Търново

30,5

-

170,0

1,6

1,6

6,8

22,4

Габрово

75,0

-

461,2

-

33,2

13,6

47,7

Русе

92,2

-

333,1

-

7,4

5,2

21,0

Силистра

7,8

0,9

59,8

-

4,3

49,4

18,2

Варна

70,5

-

312,1

1,3

7,0

16,0

17,1

Добрич

58,8

1,1

298,8

0,5

8,7

44,6

19,6

Търговище

48,7

-

423,7

-

13,7

7,7

12,8

Шумен

53,5

-

269,9

-

6,2

5,6

21,4

Разград

43,4

-

382,2

-

6,6

7,5

20,0

Сливен

28,5

-

387,5

-

-

16,4

25,9

За страната

53,5

0,7

316,2

0,4

5,6

16,9

23,2

Данните показват разнообразно разпределение на инфекциозната заболеваемост при
различните области, без определена зависимост. Скарлатина се среща най-често в област
София (столица), Русе и Габрово - значително над средните за страната; коклюш – в област
Враца, варицела – Ловеч (значително над средното ниво за страната), Габрово, Търговище;
лаймска берилиоза – преобладаващо в Търговище и Добрич, вирусен хепатит – Варна и
Добрич.
Случаите на активна туберкулоза преобладават във Враца, Габрово и Видин, значително
надвишаващи средната стойност за страната.
Болестността от злокачествените заболявания е представена в табл. 6 (Заб. представени са
последните публикувани данни, за 2014 и 2015 няма налични данни към настоящия момент).
Таблица ІІІ-7. Заболеваемост от злокачествени заболявания в областите на
територията на Дунавски басейнов район (на 100 000 население)
Области

Години
2010

2011

2012

2013

Видин

3028,5

2709,7

3174,2

3385,3

Монтана

3537,0

3091,1

3587,8

3746,8
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Области

Години
2010

2011

2012

2013

Враца

4232,8

3517,4

4078,8

4311,5

София
(столица)

3874,1

3769,8

3774,3

3968,4

София

2190,4

2366,6

2521,3

2674,9

Перник

2572,5

2762,9

2977,6

3176,8

Плевен

4043,8

4349,8

4364,0

4450,0

Ловеч

3117,2

3424,0

3484,0

3499,5

Велико
Търново

3692,1

4038,3

4217,6

4293,2

Габрово

3940,3

4381,0

4608,1

4759,0

Русе

4023,3

4333,6

4982,9

5226,7

Силистра

2793,1

3077,2

3583,3

3937,4

Варна

3185,8

3453,6

3466,7

3632,1

Добрич

2447,6

2921,0

2896,4

3089,0

Търговище

2936,6

3133,2

3269,2

3404,6

Шумен

3830,8

4013,6

4054,9

4189,7

Разград

2688,4

2908,3

3405,7

3628,3

Сливен

2700,7

2860,4

2990,4

3119,2

3469,2

3602,7

3702,4

3819,0

За страната

Данните за заболеваемостта в представените области показват разнообразие, без определена
тенденция. През представения период както в страната, така и в конкретните области се
наблюдава нарастване на заболеваемостта от злокачествени заболявания за 4-те представени
години. Най-значително е увеличението на тези заболявания в област Русе – с 1203,4 случая на
100 000, Силистра – с 1144,3 случая на 100 000, Разград – с 940,4 случая на 100 000 население.
Сравнението между отделните области показва, че в областите Русе, Габрово, Плевен, Враца,
Велико Търново, Шумен, София (столица) и Силистра заболеваемостта от злокачествени
заболявания е по-висока от средната за страната. Всички други представени области на
територията на Дунавски басейнов район, имат по-благоприятни показатели за злокачествени
заболявания. Най-ниска заболеваемост от злокачествени заболявания е регистрирана в
областите София и Добрич.
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Приложение ІV
Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка
Въведение

I.

 предмет на договора;
 описание на изготвянето на ПУРН;
 методика, включително правна рамка;

Описание на ПУРН

II.

Общо описание на:
 съдържанието и обхвата,
 основни приоритети и цели за управление на риска от наводнения
 програма от мерки за намаляване на риска от наводнения
 връзка с други съотносими планове и програми;

Състояние на околната среда

III.

Свързаните аспекти на:
 текущото състояние на околната среда и
 евентуалното развитие на околната среда без прилагането на ПУРН;

Характеристики на околната среда за територии, които ще бъдат значително
засегнати

IV.

Характеристиките на околната среда за територии, които ще бъдат значително
засегнати.
Съществуващи екологични проблеми

V.

Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към ПУРН,
включително проблеми, отнасящи се до територии с особена екологична значимост,
като например защитените зони по ЗБР;
Цели на опазване на околната среда

VI.

Целите на опазване на околната среда, установени на :


международно ниво



национално ниво



поднационално ниво

които имат отношение към ПУРН и


VII.

начина, по който тези цели и екологични съображения са били взети под
внимание при изготвянето на плана;

Въздействие върху околната среда
 Вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително

кумулативни въздействия на целите и приоритетите за управление на риска
от наводнения по отношение на:


въздух и климат,



води,



почви,
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ландшафт,



биологично разнообразие, включително фауна, флора и защитени места



културно-историческо
наследство,
археологическо наследство,



материални активи,



отпадъци,



шум,



население, човешко здраве.

включително

архитектурно

и

 Вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително

кумулативни въздействия на мерките за намаляване на риска от наводнения
по отношение на:


въздух и климат,



води,



почви,



ландшафт,



биологично разнообразие, включително фауна, флора и защитени места



културно-историческо
наследство,
археологическо наследство,



материални активи,



отпадъци,



шум,



население, човешко здраве.

включително

архитектурно

и

 Вероятни значителни въздействия върху територията на други държави:

Румъния и Сърбия
VIII.

Смекчаващи мерки

Мерките, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните последствия от прилагането на ПУРН, включващи:


Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН



Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН

Алтернативи

IX.

Общо описание на основанията за избор на разгледаните алтернативи
Трудности

X.

Описание на методите за извършване на екологичната оценка, включително трудности
от всякакво естество (напр. технически недостатъци и липса на ноу-хау) срещнати при
събирането на необходимата информация;
Наблюдение

XI.

Описание на предвидените мерки за наблюдение и контрол при изпълнението на ПУРН
съгласно член 10 от Директивата за ЕО 2001/42/ЕО.
XII.

Нетехническо резюме

Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО се изготвя нетехническо
резюме на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема
на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни
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материали (карти, снимки, схеми).
XIII.

Оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони

Възложителят на ПУРН трябва да внесе в Министерство на околната среда и водите
уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС за определяне на допустимостта на плана
съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата за ОС и извършване на преценка за вероятната
степен на отрицателно въздействие на плана върху защитените зони по критериите на
чл. 16 от Наредбата за ОС.
В случай на решение на компетентния орган, като самостоятелна, но неделима част от
ЕО ще бъде изготвена и Оценка за съвместимостта на ПУРН в Дунавски РБУ с
предмета и целите на защитените зони в съответствие с Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Приложенията към Доклада за екологична оценка ще включват:



Списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза на
въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани;



Списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки
удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада;



Декларации по чл. 16 (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми;



Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и
предложения, както и за начина на отразяването им;



Други приложения.
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