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 Първите планове за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) се разработват 

съгласувано с актуализацията на плановете за 

управление на речните басейни (ПУРБ).

 При разработването на ПУРН се използват 

информацията и данните за разработването 

на ПУРБ.

График и работна програма за разработване на ПУРН в Дунавски район – информиране на обществеността и 
консултаци, съгласно Европейската директива за наводнения
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 При разработването ПУРН се осигурява информация и 

консултации с обществеността и заинтересованите 

страни, защото те имат ключова роля при изготвяне на 

плана.

 На 22 декември 2012 г. БДУВДР публикува:

• работна програма за изготвянето на ПУРН в Дунавски 

район;

• график на консултациите със заинтересованите 

страни и обществените обсъждания, които се 

провеждат на различните етапи от разработването му.

График и работна програма за разработване на ПУРН в Дунавски район – информиране на обществеността и 
консултаци, съгласно Европейската директива за наводнения
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 Основни акценти на Работната програма са:

•Разработване на предварителна оценка на риска от 
наводнения (ПОРН) и определяне на райони със значителен 
потенциален риск от наводнения (РЗПРН); 

• Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения;

• Обществени консултации и информиране на обществеността;

• Трансгранична координация и обмен на информация за 
международни речни басейни за финалния вариант на ПУРН;

• Разработване на проект и финален План за управление на 
риска от наводнения с включена Програма от мерки.

График и работна програма за разработване на ПУРН в Дунавски район – информиране на обществеността и 
консултаци, съгласно Европейската директива за наводнения
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 Директива 2007/60/ЕС за наводненията изисква  
съгласуване на прилагането й с Рамковата директива за 
водите 2000/60/ЕО, като се осъществява обмен на 
информация и съвместно действие при разработването 
на ПУРН и актуализацията на ПУРБ.

 Синхронизирането между двете директиви е 
включително и по отношение на консултациите със 
заинтересованите страни и обществените обсъждания, 
които се провеждат на определени етапи от 
актуализацията на ПУРБ и разработването на ПУРН.

График и работна програма за разработване на ПУРН в Дунавски район – информиране на обществеността и 
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 Във връзка с предстоящата актуализация на 
ПУРБ в Дунавски район, БДУВДР публикува на 
22 декември 2012 г. :

• работна програма за актуализацията на ПУРБ 
в Дунавски район;

• график на консултациите със 
заинтересованите страни и обществените 
обсъждания, които се провеждат на 
различните етапи от актуализирането му.

График и работна програма за разработване на ПУРН в Дунавски район – информиране на обществеността и 
консултаци, съгласно Европейската директива за наводнения
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 Важен етап от актуализацията на ПУРБ в 
Дунавски район е Междиният преглед на 
значимите проблеми при управлението на водите 
(януари – декември 2013г.).

 Експертите на БДУВДР обсъждат следните 
потенциални значими проблеми в управлението 
на водите в Дунавски район:

•Замърсяване от точкови източници (заустване на 
отпадъчни води, съгласно Закона за водите и с 
Комплексно разрешително);
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 Експертите на БДУВДР обсъждат следните 
потенциални значими проблеми в 
управлението на водите в Дунавски район :

•Замърсяване от дифузни източници (селско 
стопанство,  неизградени канализационни 
мрежи, депа неотговарящи на екологичните 
норми, изоставени промишлени обекти и др.);
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 Експертите на БДУВДР обсъждат следните 
потенциални значими проблеми в 
управлението на водите в Дунавски район :

•Хидроморфологични изменения (водовземане 
за различни цели и съпъстващите ги 
хидротехнически съоръжения – бентове и 
прагове, които нарушават непрекъснатостта на 
реките, диги за защита от наводнения и др.);
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 Експертите на БДУВДР обсъждат следните 
потенциални значими проблеми в управлението 
на водите в Дунавски район :

•Изменения върху водните тела в следствие на 
инженерни дейности и инфраструктурни 
проекти (корабоплаване, язовири за 
водоснабдяване, производство на 
електроенергия или напояване, защита от 
наводнения и др.);
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 Експертите на БДУВДР обсъждат следните 
потенциални значими проблеми в управлението 
на водите в Дунавски район :

•Друг натиск замърсяващ водите 
(нерегламентирани сметища, рибарство, 
рибовъдство, застрашени растителни и животински 
видове и др.);

•Климатичните изменения (влиянието на 
изменението на климата върху появата на 
наводнения и засушавания).

График и работна програма за разработване на ПУРН в Дунавски район – информиране на обществеността и 
консултаци, съгласно Европейската директива за наводнения
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 Очакваме Вашите коментари, мнения и 
предложения:

• Проекта на Районите със значителен потенциален риск 
от наводнения в Дунавски район, като етап от 
разработването на ПУРН (до края на юни 2013 г.);

Повече информация може да получите от интернет страницата 
ни в Секция „Управление на водите“, подсекции „Управление на 
риска от наводнения “ (Критерии и методи за определяне и 
класифициране на риска и определяне на РЗПРН, Списък с 
проектните РЗПРН, РЗПРН - степен на риск по категории, 
проектните карти  на РЗПРН  по основни поречия).

График и работна програма за разработване на ПУРН в Дунавски район – информиране на обществеността и 
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 Очакваме Вашите коментари, мнения и 
предложения:

• Работната програма за изготвянето на ПУРН в Дунавски 
район и графика на консултациите със заинтересованите 
страни и обществените обсъждания, които се провеждат 
на различните етапи от разработването му (до края на юни 
2013 г.);

• Работната програма за актуализация на ПУРБ в Дунавски 
район и графика на консултациите със заинтересованите 
страни и обществените обсъждания, които се провеждат 
на различните етапи от актуализирането му (до края на 
юни 2013 г.);
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 Очакваме Вашите коментари, мнения и 
предложения:

• Определяне на потенциални значими проблеми в 
управлението на водите в Дунавски район, които ще се 
представят за обсъждане и консултации през 2014 г. 
БДУВДР разработи Анкетна карта, за да може да вземе 
предвид мнението на възможно най-широк обществен 
кръг – на интернет страницата на БДУВДР, секция 
„Консултации с обществеността “, подсекция 
„Консултации при актуализирането на ПУРБ“.
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Вашето мнение на всички етапи от разработването на ПУРН 
и актуализацията на ПУРБ е изключително важно за нас!

Подробна информация може да намерете на интернет 
страницата на БДУВДР - http://www.bd-dunav.org/.

Секция „Управление на водите“, подсекции 
„Управление на риска от наводнения “ и 

„План за управление на речния басейн “.

Благодаря Ви за вниманието!
инж. Любомира Пелова

главен експерт в отдел “Планове за управление”  
при дирекция „Планове и разрешителни“

Басейнова дирекция за управление на водите  Дунавски район
май – юни, .2013г. 
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