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Директива 2007/60/ЕО 

• Наводненията са природно явление, което не може да бъде 
предотвратено. Вероятността за тяхната поява и степента на 
пораженията им зависят от редица фактори, познаването и 
управлението на които позволява да се въздейства върху общите 
негативни последици от наводненията.

• Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на 
Директива 2007/60/ЕС, позната още като Европейска Директива за 
наводненията, която е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в 
националното законодателство с изменението на Закона за водите 
през м. август 2010г.

• Директивата определя рамка от мерки за оценка и управление на 
риска от наводнения с цел намаляване на неблагоприятните 
последици върху човешкото здраве, околната среда, стопанската 
дейност и културното наследство.
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 Цел: Създаване на рамка за оценка и управление на риска от 

наводнения и намаляване на неблагоприятните последици от 

тях

 Чрез интегриран подход за управление на риска от 

наводнения  на басейнов принцип, при отчитане влиянието 

на климатичните изменения и дългосрочното развитие

 Основни термини:
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•“наводнение” означава временното покриване с вода на земен участък,

който обичайно не е покрит с вода. Това включва наводнения от реки,

планински потоци, средиземноморски сезонни водни течения и

предизвикани от морето наводнения на крайбрежни райони и може да

изключва наводнения от канализационните системи;

•“риск от наводнения“ означава съчетанието от вероятността за

наводнение и възможните неблагоприятни последици за човешкото

здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност,

свързани с наводненията.
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Директива 2007/60/ЕО  - Три етапа при прилагането

1. Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН)  съгласно чл.4  -

до 22.12.2011г  и последващо  определяне на Райони със значителен 

потенциален риск от наводнения (РПЗРН) - чл.5 

2. Изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения за РПЗРН  

(чл.6) – до 22.12.2013г. 

 Картите на заплахата от наводнения се изготвят  за  ниска, 

средна и висока  вероятност на настъпване; Директивата 

регламентира средната вероятност  – 1%; 

 Картите  на риска  от наводнения  - отразяват потенциалните 

негативни последици върху човешкото здраве, стопанската 

дейност, околната среда, културното наследство

3. Изготвяне на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) и 

Програма от мерки  (чл.7) - до 22.12.2015 г

Последващо преразглеждане – на всеки 6 години
Проект “Разработване на планове за управление на риска от наводнения”,

приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 г., финасирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално 
съфинансиране 4
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• ПРОЕКТ: DIR-51211229-1-171 „Разработване на 

планове за управление на риска от 

наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.

• БЕНЕФИЦИЕНТ: Басейнова дирекция за управление на 

водите в Дунавски район с център Плевен 

• СТОЙНОСТ: 11 716 204,30 лв. с ДДС, от които 9 

372 963,44 лв. от Кохезионния фонд на Европейския 

съюз и  2 343 240,86 лв национално съфинансиране от 

държавния бюджет на Р България.

• ЦЕЛ: Допринасяне за прилагане на Директива 

2007/60/ЕО за оценката и управлението на риска от 

наводнения; Устойчиво използване на водите и водните 

ресурси с оглед намаляване на неблагоприятните 

последици за човешкото здраве и околната среда; 

Подпомагане на БДУВДР при изготвянето на План за 

управление на риска от наводнения в Дунавски район

• ДЕЙНОСТИ: Проектът включва осем основни дейности. 

Пет от дейностите произтичат от изискванията на 

Директива 2007/60/ЕС и на Закона за водите относно  

управление на риска от наводнения, а три от дейностите 

са свързани с осигуряване изпълнението на проекта 

съгласно  правилата на ОПОС.
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Основни дейности по проекта, произтичащи от изискванията на 
Директива 2007/60/ЕС

2.2.4.1. Подготовка на предварителна оценка на риска от 
наводнения
– Консултантска помощ за изготвяне на Предварителна оценка на риска 

от наводнения за Дунавски район  по чл. 146а от Закона за водите.(по 
чл.4 от ДН)

– Провеждане на обществени консултации и информиране на 
обществеността.

– Консултанска помощ за определяне на районите със значителен 
потенциален риск от наводнения (РЗПРН) (чл.5 на Директива 
2007/60/ЕС)

2.2.4.2. Подготовка на карти на районите под заплаха от 
наводнения и карти на районите с риск от наводнения.
– Консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха 

за наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно чл. 
146д, 146е, 146ж, 146з от Закона за водите.

– Провеждане на обществени консултации и информиране на 
обществеността и Съгласуване на картите на заплаха и риск от 
наводнения (чл.9.1 от ДН)  с прегледа на ПУРБ по чл.146з, ал.3 от ЗВ
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Основни дейности по проекта, произтичащи от изискванията на 
Директива 2007/60/ЕС (2)

2.2.4.3. Подготовка на план за управление на риска от наводнения
– Определяне на целите и приоритетите на всеки РБУ, съгласуване с 

ПУРБ и разработване на проект на ПУРН. 

– Проект на програма от мерки за РБ. Икономически анализ на проекта 
на програмата от мерки на ниво РБУ включително икономически 
разчети разходи-ползи.

– Екологична оценка на проекта на ПУРН

– Обществени консултации по проекта на ПУРН и по екологичната 
оценка на проекта на ПУРН и координация на консултациите по 
проекта на ПУРБ по РДВ

2.2.4.4. Трансгранична координация и обмен на информация за 
международни речни басейни
– Обмен на информация и съгласуване за международния речен басейн 

на р. Дунав за изготвяне на ПУРН 

2.2.5.2. Създаване на цифров модел на релефа
– Изготвяне на Цифров модел на релефа за РЗПРН от всички РБУ чрез 

чрез въздушно лазерно заснемане (LIDAR) 
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Основни дейности, свързани с осигуряване 

изпълнението на проекта съгласно  правилата на 

ОП “Околна среда 2007 – 2013” 

2.2.4.6. Дейности по управление на проекта

– Организация и управление на проекта в БДДР 

2.2.4.7. Одит

2.2.4.8. Информация и публичност

– Разпространение на информация за проекта и за 

подкрепата на финансирането на дейностите от 

фондовете на ЕС 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


