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ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

при управление на риска от наводнения в Дунавски РБУ 

 

Приоритети Цели 
Значимост на ниво 

РБУ 

1.Опазване на 

човешкото здраве 

1.1.Минимизиране броя на засегнатите и 

пострадали хора при наводнения 

Висока  

1.2.Осигуряване бързо отвеждане на водите 

при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

Средна 

1.3.Възстановяване на нормалните условия 

за живот 

Висока 

1.4.Минимизиране броя на засегнатите 

обекти от социалната инфраструктура 

Средна 

2. По-висока степен на 

защита на критичната 

инфраструктура и 

бизнеса 

2.1. Подобряване на защитата на обекти от 

техническата инфраструктура 

Средна 

2.2. Подобряване на защитата на значими 

стопански и културно-исторически обекти 

Висока (много 

промишлени 

предприятия)  

2.2.1. Подобряване на защитата на значими 

стопански обекти 

Средна 

3.Повишаване защитата 

на околната среда 

3.1.Подобряване на защитата на 

канализационните системи 

Висока (наводненията 

от канализацията са 

сериозен проблем) 

3.2.Подобряване на защитата на 

индустриалните обекти  (основно IPPC и 

SEVESO обекти) 

Висока (много 

промишлени 

предприятия) 

3.3.Минимизиране на засегнатите зони за 

защита на водите, защитени територии и 

защитени зони 

Висока (изискване на 

РДВ за предпазване от 

замърсяване) 

3.4.Подобряване на водозадържащата 

способност на земеделски, горски и 

крайречни територии 

Висока (за запазване на 

горите) 

Приложение 5
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Приоритети Цели 
Значимост на ниво 

РБУ 

4.Подобряване на 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1.Повишаване подготвеността на 

населението за наводнения    

Висока 

4.2.Подобряване на реакциите на 

населението при наводнения 

Висока 

5.Подобряване на 

административния 

капацитет за УРН 

5.1.Създаване на съвременна нормативната 

уредба за устройственото планиране на 

териториите и УРН 

Институционално 

решение 

5.2.Осигуряване на оперативна информация 

за УРН 

Висока (по-добра 

информация е 

необходима за 

подобряване 

управлението на риска 

от наводнения).    

5.3.Повишаване на квалификацията на 

персонала, ангажиран с УРН 

Институционално 

решение 

5.4.Минимизиране на риска от наводнения 

по водното течение за целия речен басейн 

Висока 

5.5.Осигуряване адекватно реагиране на 

публичните институции при наводнения 

Институционално 

решение 
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