ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
на Черноморски район
за басейново управление
2016-2021г.

Мярка PREP39-REAC86
Провеждане на обучителна и информационна кампания
по проблемите, свързани с наводненията

Басейнова дирекция „Черноморски район“ разработи План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. Планът е изготвен
съгласно чл. 7 от Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението
на риска от наводнения и на основание чл. 146и от Закона за водите.
След провеждане на обществени консултации в периода 30.12.2015 г.
– 04.12.2016 г. и екологична оценка на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за ЕО, планът е приет с Решение №1103/29.12.2016 г. на Министерски съвет.
ПУРН разглежда всички аспекти на управлението на риска, като се
съсредоточава върху предотвратяването, защитата, подготвеността,
включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчита характеристиките на Черноморския район за басейново
управление на водите за период от шест години.
В рамките на ПУРН е извършена Предварителна оценка на риска от
наводнения и са определени 45 района, за които се счита че съществува
значителен потенциален риск от наводнения. За тях са съставени карти на
районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения и е разработена програма от мерки, насочена към предотвратяването и намаляването на риска от наводнения в застрашените територии,
попадащи в обхвата на Черноморския район на басейново управление.
За осигуряване изпълнението на национален приоритет №4 Подобряване на подготвеността и реакциите на населението, Цел 4.1 Повишаване
на подготвеността на населението за наводнения, ежегодно е планирано
изпълнение на мярка PREP39-REAC86 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията. Изпълнението и е съвместно с кметовете на общините и ГД ПБЗН-МВР. Предвижда се провеждане на специално организирани събития за получаване на
знания, информация и развитие на умения в случай на наводнение.
Обучението на населението е с цел 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. Осигурява трансфер
на знания, опит и полезна информация от водеща организация към други
реципиенти.
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ОТКЪДЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИМ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ (БДЧР):
•• На интернет страницата на БДЧР в раздел „ПУРН“ е публикуван Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г.
•• Можете да проверите дали имотът ви попада в район със значителен потенциален риск от наводнения в раздел „ПУРН“, „Карти на
заплахата и риска от наводнения“:
••Карти на заплахата и риска от наводнения:
••Интерактивна карта на РЗПРН, заплаха и риск
от наводнения в БДЧР.
•• Можете да проверите планираните конкретни мерки за всеки
един от 45-те района, и за целия Черноморски район в приложение
№18 „Програма от мерки за РЗПРН в ЧРБУ“ към плана на интернет
страницата на дирекцията.
•• Данни за минали наводнения са публикувани на интернет страницата на БДЧР.
Можете да изпращате сигнали с времето и мястото на настъпване
на наводнение, придружено с кратка информация, данните за които се
вписват в регистър и ще допринесат за подобряване на планирането и
разработването на мерките за защита от наводнения на формата за обратна връзка на страницата ни.
Можете да изпращате сигнали, свързани с нарушена проводимост
на речните легла на Зелен телефон 0886 406 816 на БДЧР.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА:
•• Организира и ръководи защитата при бедствия, в т.ч наводнения на
територията на общината.
•• Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия.
•• Изготвя общински план за защита при бедствия.
•• Планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за
осигуряване на дейностите по защита при бедствия в общината.
•• Изгражда, поддържа и включва в дейностите по защитата създадените доброволни формирования съгласно Закона за защита при
бедствия и Закона за министерството на вътрешните работи.
•• Ежегодно със заповед определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена, въз основа на констативен протокол, получен чрез
оглед от общинската администрация на състоянието на речните легла
в границите на населените места. Назначава междуведомствена комисия, която извършва оглед на определените участъци от реките с
намалена проводимост, определя видовете работи за почистване и
количествата им, изготвя констативен протокол и подготвя програма
за планово почистване на речните участъци; приема с протокол почис4|

тените участъци и др. Почистените участъци се включват в програмата
за стопанисване на общината.
•• Осъществява взаимодействие и координация с правителствени и
неправителствени структури, участващи в провеждане на спасителни
работи при възникване на бедствия.
От общината където живеете, можете да получите информация за
участъците с намалена проводимост, предприетите мерки, общинската
програма за намаляване на риска от бедствия и правилата за поведение
и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
При установена нарушена проводимост на речните легла в границите на населените места, можете да информирате общинската администрация.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ:
•• Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта.
•• Изготвя областна програма за намаляване на риска от бедствия.
•• Организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за
недопускането или намаляването на последиците от бедствия.
•• Създава организация за оповестяване при бедствия. Представя в
Министерство на вътрешните работи ежегоден доклад за дейността по
защитата при бедствия.
•• Организира и контролира дейностите по почистването на речните
легла извън границите на урбанизираните територии.
•• Назначава междуведомствена комисия, която извършва оглед на
участъците, определени със заповед от общинската администрация;
определя видовете работи за почистване и количествата им, идентифицира и маркира дърветата за премахване, определя участъците
за залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по
бреговете на реките, изготвя констативен протокол, подготвя програма за планово почистване на речните участъци и приема с протокол
почистените участъци; обемът на наносните отложения, които трябва
да бъдат иззети, когато това е необходимо. Областният управител одобрява програмата за планово почистване на речните участъци.
От областната администрация, можете да получите информация за
участъците с намалена проводимост, извън границите на урбанизирана
територия, предприетите мерки, областната програма за намаляване на
риска от бедствия.
При установена нарушена проводимост на речните легла извън
границите на населените места, можете да информирате областната
администрация.
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НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (НИМХ-БАН):
•• Извършва прогнозиране на метеорологичната обстановка за районите, засегнати от бедствие;
•• Информира заинтересованите държавни органи за метеорологичната обстановка при наводнение и за очакваното му развитие.
•• Ежедневна информация за речен отток, валежи, снежна покривка
от националната метеорологична и климатична мрежа на НИМХ-БАН
можете да получите на интернет страницата http://hydro.bg/
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (МВР):
•• Министърът на вътрешните работи провежда държавната политика
по защита при бедствия. Осъществява взаимодействието между органите на изпълнителната власт, юридическите лица и неправителствени
организации при бедствия. Организира функционирането и експлоатацията на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ).
•• Националният план за защита при бедствия, Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. и Националната програма за
защита при бедствия 2014-2018 г. може да намерите на Портала за
обществени консултации.
•• Телефон за спешни случаи в България - Телефон 112.

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (БЧК):
•• На страницата на БЧК www.redcross.bg в раздел „БЧК Ви съветва...“
са публикувани Семеен план за реагиране при бедствия, Семеен комплект за бедствия и Готовност за бедствия - храна и вода.
•• Българският Червен кръст изпълнява дейността си с цел да облекчава и предотвратява човешките страдания с безпристрастност и
неутралност по отношение на националност / расова принадлежност,
социално положение, пол, религиозни / политически убеждения. Това
позволява да подпомага хората в трудни ситуации и да бъде достъпен
за всички. За да може да изпълнява своята мисия, БЧК трябва да има
широка подкрепа от обществото.
•• Доброволец на Българския Червен кръст може да стане всеки, без
разлика на пол, раса, религия, политически възгледи и социално положение и който прилага основните принципи на Червения кръст.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“:
•• Национална специализирана структура на МВР за осигуряване на
пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона за министерството на вътрешните работи и на
Закона за защита при бедствия.
•• На интернет страницата на дирекцията в раздел „Информационен
център“ са публикувани „Правила за поведение и действие при наводнение“, „Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на
населението на територията на Република България“.
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ):
•• Националният статистически институт осъществява статистическата
дейност на държавата, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма. НСИ, органите на статистиката и Българската народна банка
са източникът на официална статистическа информация в Република
България.
•• Статистически данни за броя наводнения във всяка област през
изминалата година са публикувани на интернет страницата на НСИ
в раздел „Статистически данни › Регионална статистика и показатели
за мониторинг › Кризисни събития › Специализирано статистическо
изследване за възникналите кризисни събития “
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РЕГУЛЯРНО НА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯ
И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
•• Обучение на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните формирования и населението.
•• В системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование се провежда обучение за защита при
бедствия и за оказване на първа долекарска помощ.
•• Обучението на населението за начините на поведение и действие
и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се
организира от кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин.

Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр. Варна, 9000, ул. “Александър Дякович” 33
тел.: 052/ 631 447; факс: 052/ 631 448
ел. поща: bdvarna@bsbd.org
www.bsbd.org

