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СЪКРАЩЕНИЯ
Съкращение

Дефиниция

БАН

Българска академия на науките

БД

Басейнова дирекция

ЧРБУ

Басейнова дирекция Черноморски район

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ДГС

Държавно горско стопанство

ЕО

Екологична оценка

EС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

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

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

Наредба за ЕО

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми

НСИ

Национален статистически институт

ОС

Оценка за съвместимост

ПоМ

Програма от мерки

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУРБ

План за управление на речните басейни

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

УРН

Управление на риска от наводнение
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1 Въведение
Предмет на договора

1.1

Предмет на Договор № 337/13.04.2016 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 Черноморски район за басейново управление на водите“.
Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са:



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



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



Изготвяне на SWOT анализ.

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 План за управление на риска от наводнения в Черноморски
район за басейново управление на водите да създаде условия за въздействие върху околната
среда.
Съгласно писмо с Изх. № 05-08-5157/11.08.2015 на Компетентния орган по ЕО на План за
управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите
(МОСВ), проектът на ПУРН попада в обхвата на чл. 85, ал.1 на Закона за опазване на околната
среда (ЗООС), като съгласно приложения проект на списък с мерки 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 на ЧР 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 процесът 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;

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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определи метод за генериране и оценка на разумни алтернативи;



представи проект за съдържание на Доклада за екологична оценка.

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 Компетентният органи - МОСВ, както и на МЗ и на други
заинтересовани страни, идентифицирани съгласно Схемата за консултации, представена в
Приложение 1 на настоящия документ.

2 Обхват на ПУРН на ЧРБУ
2.1

Географски обхват

Планът за управление на риска от наводнения е изготвен за територията на Черноморския
район за басейново управление на водите, определен съгласно чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за
водите.
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Фигура 1. Карта на Черноморски район за басейново управление

Черноморски район за басейново управление с център Варна обхваща водосборните области на
реките, вливащи в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните
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морски води и териториално море. На запад граничи с Дунавски басейнов район и с
Източнобеломорски басейнов район, на север с Румъния, а на юг - с Република Турция.
Черноморски район за басейново управление обхваща 16567,93 км2 от сухоземната територия и
6 358 км акватория. Това представлява 14,9 % от територията на страната и 100% от
акваторията на Черно море. Административните граници в страната не съвпадат с границите на
ЧРБУ и речните басейни в него. В Черноморски район за басейново управление попадат изцяло
или частично 627 населени места, 47 общини и 8 области.
ПУРН за Черноморски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново управление. В
резултат от проведените анализи и оценки за Черноморският район на басейново управление са
определени 45 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), утвърдени от
Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В 34 от тях
се съдържат местоположения с речни наводнения, а в 11 с морски наводнения. Разпределението
на определените РЗПРН по речни басейни е както следва:
РЗПРН в поречието на р Провадийска: 7 района с дължина 124 км.


BG2_APSFR_PR_01 - ПРОВАДИЙСКА – ПРОВАДИЯ - участък от река
Провадийска и притоци с обща дължина 69 км обхваща населените места гр.
Провадия, с. .Житница, с. Царевци, с. Юнак, с. Казашка река, с. Синдел, с.
Тръстиково, с. Разделна, гр. Белослав, гр. Девня



BG2_APSFR_PR_02 - ДЕВНЕНСКА – СУВОРОВО - участък от река Девненска и
приток с обща дължина 4.39 км обхваща населеното място гр. Суворово



BG2_APSFR_PR_03 - ГЛАВНИЦА – БЛЪСКОВО - участък от река Главница и
притоци с обща дължина 10 км обхваща населеното място с. Блъсково



BG2_APSFR_PR_04 - КРИВА РЕКА - НОВИ ПАЗАР - участък от река Провадийска
с притока Крива река и др. с обща дължина 20 км обхваща населени места гр. Нови
пазар и с. Енево



BG2_APSFR_PR_05 - МАДАРА – МАДАРА - участък от река Мадара и приток с
обща дължина 8 км обхваща населеното място с. Мадара



BG2_APSFR_PR_06 - ГЛАВНИЦА – КОМАРЕВО - участък от река Главница и
приток с обща дължина 6 км обхваща населеното място с. Комарево



BG2_APSFR_PR_07 - ПРОВАДИЙСКА – КАСПИЧАН - участък от река
Провадийска и притоци с обща дължина 8 км обхваща населеното място гр.
Каспичан

РЗПРН в поречието на р Камчия: 13 района с дължина 325 км.


BG2_APSFR_KA_01 - КАМЧИЯ - ДОЛНИ ЧИФЛИК - участък от река Камчия и
притоци с обща дължина 50 км, обхваща населените места к.к. Камчия, с. Детелина,
гр. Долни Чифлик, с. Кривини.



BG2_APSFR_KA_02 - КАМЧИЯ – СМЯДОВО - участък от река Камчия и притоци с
обща дължина 28 км обхваща населените места гр. Смядово, с. Бял бряг, с. Янково,
с. Кълново



BG2_APSFR_KA_03 - КАМЧИЯ – ЗЛАТАР - участък от река Златарска и притоци с
обща дължина 29 км обхваща населените места с. Кълново, с. Златар, с. Суха река.



BG2_APSFR_KA_04 - КАМЧИЯ – ШУМЕН - участък от река Камчия и притоци с
обща дължина 97 км обхваща населените места гр. Шумен, с. Кълново, с. Ивански,
с. Дибич, с. Радко Димитриево, с. Салманово, с. Мараш, с. Хан Крум, с. Миланово,
гр. Велики Преслав, с. Драгоево



BG2_APSFR_KA_05 - КАМЧИЯ – ВЕСЕЛИНОВО - Разглежданият участък от река
Брестова от 3 км обхваща населеното място с. Веселиново
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BG2_APSFR_KA_06 - КАМЧИЯ – КРАЛЕВО - участък от река Кралевска и
притоци с обща дължина 14 км обхваща населените места с. Кралево, с. Певец, с.
Дългач



BG2_APSFR_KA_07 - КАМЧИЯ – РУЕЦ - участък от приток на р. Калайджи с
обща дължина 5 км обхваща населеното място с. Руец



BG2_APSFR_KA_08 КАМЧИЯ – ТЪРГОВИЩЕ - участък от река Врана и притоци с
обща дължина 33 км обхваща населеното място гр. Търговище, с. Разбойна, с.
Пролаз



BG2_APSFR_KA_09 - КАМЧИЯ – ВАРДУН - участък от река Драгановска и
притоци с обща дължина 4 км обхваща населеното място с. Вардун



BG2_APSFR_KA_10 - КАМЧИЯ – КОТЕЛ - участък от река Котленска и притоци с
обща дължина 8 км обхваща населеното място гр. Котел



BG2_APSFR_KA_11 - КАМЧИЯ – ГРАДЕЦ - участък от река Луда Камчия и
притоци с обща дължина 19 км обхваща населените места с. Катунище, с. Градец и
с. Ичера



BG2_APSFR_KA_12 - КАМЧИЯ – ГРОЗДЬОВО - участък от река Камчия и
притоци с обща дължина 30 км обхваща населеното място с. Гроздьово, с.
Дъбравино



BG2_APSFR_KA_13 - КАМЧИЯ – ВЪРБИЦА - участък от река Герила и притоци с
обща дължина 7 км обхваща населеното място гр. Върбица

РЗПРН в поречието на Севернобургаски реки: 6 района с дължина 100 км.


РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 - БЯЛА - ОРИЗАРЕ - участък от река Бяла и приток с
обща дължина 8 км обхваща населените места с. Оризаре и с. Гюльовца



BG2_APSFR_SE_02 - АЙТОСКА – АЙТОС - участък от река Айтоска и притоци с
обща дължина 49 км обхваща населени места гр. Айтос, гр. Българово, гр. Камено,
с. Свобода, гр. Бургас



BG2_APSFR_SE_03 - ЧУКАРСКА – РАВНЕЦ - участък от река Чукарска и притоци
с обща дължина 12 км обхваща населеното място с. Равнец



BG2_APSFR_SE_04 - ХАДЖИДЕРЕ – ГЪЛЪБЕЦ - участък от река Хаджидере и
притоци с обща дължина 7 км обхваща населеното място с. Гълъбец



BG2_APSFR_SE_05 - ДЕРМЕНДЕРЕ - ЧЕРНО МОРЕ - участък от река Дермендере
и притоци с обща дължина 17 км обхваща населени места с. Рудник, с. Черно море



BG2_APSFR_SE_06 - САДИЕВСКА – СЪДИЕВО - участък от река Садиевска и
притоци с обща дължина 7 км обхваща населеното място с. Съдиево

РЗПРН в поречието на Мандренски реки: 6 района с дължина 88 км.


BG2_APSFR_MA_01 - РУСОКАСТРЕНСКА – РУСОКАСТРО - участък от река
Русокастренска и притоци с обща дължина 53 км обхваща населените места с.
Сърнево, с. Русокастро, с. Ливада, с. Тръстиково, с. Константиново



BG2_APSFR_MA_02 ГОСПОДАРЕВСКА – ЛЮЛИН - участък от река
Господаревска и притоци с обща дължина 8 км обхваща населеното място с. Люлин



BG2_APSFR_MA_03 - ФАКИЙСКА - МОМИНА ЦЪРКВА - участък от река
Факийска и притоци с обща дължина 9 км обхваща населеното място с. Момина
църква



BG2_APSFR_MA_04 - СРЕДЕЦКА – ПРОХОД - участък от река Средецка и
притоци с обща дължина 5 км обхваща населеното място с. Проход
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BG2_APSFR_MA_05 - ФАКИЙСКА - ГОЛЯМО БУКОВО - участък от река
Факийска и притоци с обща дължина 6 км обхваща населеното място с. Голямо
Буково



BG2_APSFR_MA_06 - ФАКИЙСКА – ФАКИЯ - участък от река Факийска и
притоци с обща дължина 6 км обхваща населеното място с. Факия

РЗПРН в поречието на Южнобургаски реки: 2 района с дължина 11 км.


BG2_APSFR_UI_01 - ДЯВОЛСКА - ЯСНА ПОЛЯНА - участък от река Дяволска и
приток с обща дължина 4 км обхваща населеното място с. Ясна поляна



BG2_APSFR_UI_02 - МЛАДЕЖКА – МЛАДЕЖКО - участък от река Младежка и
притоци с обща дължина 7 км обхваща населеното място с. Младежко

Морски наводнения: 11 района с дължина общо 267 км.


BG2_APSFR_BS_01 – ЧЕРНО МОРЕ – ДУРАНКУЛАК - участък от РЗПРН с обща
дължина 14 км обхваща Дуранкулашкотосуходолие, населеното място с.
Дуранкулак, Дуранкулашкото езеро и участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_02 – ЧЕРНО МОРЕ – ШАБЛА - участък от РЗПРН с обща
дължина 15 км обхваща Шабленското суходолие, населеното място гр. Шабла,
Шабленското езеро и участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_03 – ЧЕРНО МОРЕ – БАЛЧИК - Разглежданият участък от РЗПРН
с обща дължина 31 км обхваща р. Батовска и р. Екренска, населените места гр.
Балчик, к.к. „Албена”, с. Кранево и участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_04 – ЧЕРНО МОРЕ – ВАРНА - Разглежданият участък от РЗПРН с
обща дължина 36 км обхваща населените места гр. Варна, с. Казашко, с. Езерово и с.
Страшимирово, Варненското езеро и участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_05 – ЧЕРНО МОРЕ – ОБЗОР - Разглежданият участък от РЗПРН с
обща дължина 18 км обхваща р. Панаирдере, р. Двойница, дерета, вливащи се в
морето, населеното място гр. Обзор и участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_06 – ЧЕРНО МОРЕ – НЕСЕБЪР - Разглежданият участък от
РЗПРН с обща дължина 27 км обхваща р. Ахелой, р. Хаджидере, населените места
к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър, с. Равда и с. Ахелой и участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_07 – ЧЕРНО МОРЕ – БУРГАС - Разглежданият участък от РЗПРН
с обща дължина 73 км обхваща р. Айтоска, населените места гр. Поморие и гр.
Бургас, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаско езеро и Мандренско езеро и
участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_08 – ЧЕРНО МОРЕ – СОЗОПОЛ - Разглежданият участък от
РЗПРН с обща дължина 16 км обхваща населеното място гр. Созопол и участък от
морския бряг



BG2_APSFR_BS_09 – ЧЕРНО МОРЕ – ПРИМОРСКО - Разглежданият участък от
РЗПРН с обща дължина 14 км обхваща р. Дяволска, р. Караагач, населените места
гр. Приморско, гр. Китен и с. Лозенец и участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_10 – ЧЕРНО МОРЕ – ЦАРЕВО - Разглежданият участък от РЗПРН
с обща дължина 9 км обхваща р. Ливсово дере, населеното място гр. Царево и
участък от морския бряг



BG2_APSFR_BS_11 – ЧЕРНО МОРЕ – АХТОПОЛ - Разглежданият участък от
РЗПРН с обща дължина 4 км обхваща населеното място гр. Ахтопол и участък от
морския бряг.

Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск от наводнения в
обхвата на ЧРБУ е 915 км.
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Фигура 2. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в
Черноморски РБУ.

В РЗПРН са включени 95 населени места, 4 курортни образувания в 33 общини и 7 области.
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Приблизителният брой на населението, попадащо в РЗПРН, е около 870 хиляди души от
населението в целия басейнов район.
Към ПУРН е разработена Програма от мерки (ПоМ) за намаляване на риска от наводнения,
като предвидените мерки са насочени основно към определените 45 района със значителен
потенциален риск от наводнения, като в ПУРН са включени и мерки, които са приложими за
целия Район за басейново управление.
Общините на територията на БД Черноморски район, за които съществува вероятност да бъдат
засегнати, са 33 броя: Аврен, Aйтос, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Бяла, Царево, Девня,
Долни Чифлик, Kамено, Карнобат, Kаспичан, Kаварна, Котел, Mалко Търново, Несебър, Нови
Пазар, Поморие, Приморско, Провадия, Шабла, Шумен, Сливен, Смядово, Созопол, Средец,
Стралджа, Суворово, Търговище, Върбица, Варна, Велики Преслав.
Окончателните РЗПРН са определени със Заповед №128/15.08.2013 г. на Директора на ЧРБУ , с
приложения: обща карта и списък на РЗПРН, в които влизат 13 местоположения, оценени с
"висок" и "среден" риск и утвърдени със Заповед № РД- 745/01.10.2013 г. на Министърът на
околната среда и водите .
РЗПРН са докладвани в Европейската комисия чрез Европейската информационна система за
води в изпълнение на чл. 15, пар. 1 от Директива 2007/60/Е0 за оценка и управление на риска от
наводнения.

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 – 2016-2021г.

3 Приоритети и цели на План за управление на риска от
наводнения в Черноморски район за басейново управление
на водите
3.1

Цел на План за управление на риска от наводнения в Черноморски
район за басейново управление на водите

Директорът на Басейновата дирекция е компетентен орган за басейново управление, отговорен
за разработването на плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и плана за управление на
риска от наводнения. В съответствие с чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите, първите планове за
управление на риска от наводнения се разработват съгласувано с актуализацията на ПУРБ и се
включват в тях. При разработването на ПУРН се използват информацията и данните за
разработването на плановете за управление на речните басейни. За ЧРБУ има изготвен и
утвърден ПУРБ, с период на действие 2009-2015 г., и проект на актуализиран ПУРБ с период на
действие 2016-2021г.
Целта на планът за управление на риска от наводнения е да създаде условия за намаляване
неблагоприятното въздействие върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство
и стопанската дейност за определените райони със значителен потенциален риск от наводнения
за територията на Черноморски район. Той 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 предотвратяването, защитата,
подготвеността, включително прогнозите за наводнения и системите за ранно предупреждение.
За осигуряване на необходимата научнопрактическа подкрепа и подпомагане на Басейнова
дирекция при изготвяне на ПУРН е разработен Проект № DIR-51211229-1- 171 „Разработване
на планове за управление на риска от наводнения". Проектът е финансиран по Процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/12/1. 20/02/29 по
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Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. ".Басейнова дирекция
„Черноморски район" е конкретен бенефициент по проекта съгласно Заповед № РД-ОП-54/ 29.
09. 2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
Общата цел на проекта е принос за правилното и навременно прилагане на законодателството
на ЕС в областта на околната среда. В частност целта се състои в успешното и в срок
разработване на необходимите документи относно оценката и управлението на риска от
наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО, насочена към намаляване на
риска от настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда,
стопанската дейност и културното наследство на страната.
Специфичните цели на проекта са изготвяне на първоначална оценка на риска от наводнения,
карти на районите с риск и под заплаха и разработване на планове за управление на риска от
наводнения.

3.2

Приоритети и цели за управление на риска от наводнения на План за
управление на риска от наводнения в Черноморски район за
басейново управление на водите

С цел прилагане на единен национален подход при определяне на целите и приоритетите за
управление на риска от наводнения през 2014 г. са разработени Национални приоритети за
управление на риска от наводнения, които са определени и обособени в 5 основни
направления/насоки, съгласно заложените изисквания в законодателството. Така определените
приоритети предполагат планиране на определени цели (действия) за тяхното постигане, като
към определените 5 приоритета са използвани общо 17 възможни цели, както са описани подолу:
Приоритет № 1 Опазване на човешкия живот и на общественото здраве
Цел 1.1 Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора от наводнения
Цел 1.2 Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения
от урбанизираните територии
Цел 1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот
Цел 1.4 Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура
Приоритет № 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса
Цел 2.1 Подобряване на защитата на обекти от техническата инфраструктура
Цел 2.2 Подобряване на защитата на значими стопански и културно-историческиобекти
Приоритет № 3 Повишаване на защитата на околната среда
Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи
Цел 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO обекти)
Цел 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените територии и
защитените зони
Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделските, горски и крайречни
територии
Приоритет № 4 Подобряване подготвеността и реакциите на населението
Цел 4.1 Повишаване на подготвеността на населението за наводнения
Цел 4.2 Подобряване на реакциите на населението при наводнения
Приоритет № 5 Подобряване на административния капацитет за управление на риска от
наводнения (УРН)
Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на
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териториите и УРН
Цел5.2 Осигуряване на оперативна информация за УРН
Цел 5.3 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с УРН
Цел 5.4 Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за целия речен басейн
Цел 5.5 Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции при наводнения
Определянето на целите и приоритетите при управлението на риска от наводненията за обхвата
на Черноморския район за басейново управление на водите е извършено въз основа на
Националния каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от
наводнения, картите на заплахата и на риска от наводнения и актуална информация, получена
от компетентни институции и дружества.
Работата по План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново
управление на водите 2016-2021 г. е започнала с подробен преглед на резултатите от
Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) и Районите със значителен
потенциален риск от наводнение (РЗПРН), съгласно действащата нормативна база и наличната
информация. От анализът е идентифицирана необходимост от набиране на допълнителна
информация, каквато е изискана под формата на въпросник, структуриран по приоритети от
общини, областни администрации, РИОСВ, РД „ПБЗН", ОД „ЗГ", Агенция „Пътна
инфраструктура", ВиК дружествата, електроразпределителни дружества, мобилни оператори и
др.
Извършена е оценка на състоянието и ефективността на съществуващите защитни съоръжения,
в т.ч. и по морския бряг. Анализирана е допълнително получената информация относно
наличие на планове за действие преди-, по време- и след наводнение, или на такива части от
областните и общински планове.
Направен е подробен преглед на съществуващите планове за защита при бедствия на областно
ниво, в които има обособена част „План за защита при наводнение" и на Плановете за защита
при наводнение на общинско ниво. В частта „Мерки за предотвратяване или намаляване на
риска от бедствия" се предлагат предимно мерки, които да се предприемат след наводнение, не
за преди- и по време на наводнение, което не е съобразено с каталога от мерки.
След извършеният преглед и анализ са изведени основните проблеми за всеки РЗПРН и са
предложени конкретни цели по петте приоритета. Посочените конкретни цели за преодоляване
на идентифицираните проблеми са определени въз основа на общите цели в изпълнение на
националните приоритети за управление на риска от наводнения.
Приоритетите и целите се определят на ниво РЗПРН и речни басейни на:
•

Река Камчия,

•

Река Провадийска,

•

Мандренски реки,

•

Севернобургаски река

•

Южнобургаски реки,

•

Черно море.

Основната единица е РЗПРН от басейновия район при спазване на следната последователност:
1.
Обобщаване на информацията и резултатите от картите на риска от наводнение и
изготвяне на таблици, съдържащи елементите на риска - вид стопанска дейност, брой засегнати
жители, инсталации замърсители, обекти от националната екологична мрежа, критична
инфраструктура и културни обекти. За всеки от елементите на риска е посочена съответната
единица за оценка (напр. дка, брой на засегнати жители или критична инфраструктура).
2.
За всеки елемент на риск, за който е идентифицирана заплаха от наводнение, са
формулирани приоритети и цели в съответствие с: националните приоритети и цели и
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проблемите на конкретния РЗПРН.
3.
Приоритетите и целите за района за басейново управление на водите представляват
съвкупност от формулираните приоритети и цели за речните басейни на речни басейни на
Камчия, Провадийска, Мандренски реки, Севернобургаски и Южнобургаски реки, както и
Черно море.

3.3

Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения

Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения е изготвена в съответствие с
изискванията на чл.146к, ал.1 от Закона за водите. В нея са включени над 890 мерки, за целия
Черноморски район и за отделните РЗПРН.
За съставянето на проекта на ПоМ е използвана базата от данни на Националния каталог от
мерки за УРН, съдържаща 154 отделни мерки, структурирани и кодирани по аспекти на
управлението на риска от наводнения, както следва:
Предотвратяване (Пр)
1.

Избягване

2.

Отстраняване или преместване

3.

Намаляване

4.

Друго предотвратяване

Защита (Защ)
1.

Управление на оттока и речните басейни

2.

Регулиране на оттока

3.

Канали, крайбрежни и заливаеми ивици

4.

Управление на повърхностни води

5.

Друга защита

Подготвеност (По)
1.

Прогнози и предупреждения за наводнения

2.

Планиране на реакция при извънредни ситуации

3.

Обществена осведоменост и готовност

4.

Друга готовност

Възстановяване и преглед/Придобит опит (В)
1.

Индивидуално и социално възстановяване

2.

Възстановяване на околната среда

3.

Друго възстановяване и преглед

Реакция при наводнение (Р)
1.

Национално ниво

2.

Басейново ниво

3.

Областно или общинско ниво

4.

Друго ниво

Други (Др)
Всяка една от мерките е кодирана на български и английски език. Кодовете на латиница са
разработени във връзка с докладването и са съобразени с изискванията на ЕС
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GuidanceforReportingundertheFloodsDirective (2007/60/EC), 2013. Според този документ
кодовете на мерки, които се използват за докладване по РДВ и по Директивата за наводненията
са еднакви.
Подходът, който е използван за извеждане на мерките за УРН, се базира на идентифицираните
проблеми и формулираните приоритети и цели за всеки РЗПРН, съгласно национално
определените. За всеки един от трите вероятностни периода - 20, 100 и 1000 годишен, са
определени набор от възможни мерки, като след извършен анализ разходи-ползи е избрана найподходящата комбинация за всеки РЗПРН.
Програмата от мерки за всеки сценарий включва следните основни атрибути:
•

Приоритет (към кой приоритет е насочена мярката);

•

Цели;

•

Каталожен номер, който отговаря на номера на мярката съгласно Националния каталог;

•

Мярка (наименование);

•

Описание на мярката;

•

Тип на мярката (инвестиционна или оперативна);

•

Единична цена на мярката;

•

Разходи за изпълнение на мярката (по години за периода 2006-2021 г. и общо);

•

Отговорна институция/лице за изпълнение на мярката;

•

Източник на финансиране и др.

В резултат на извършения анализ за РЗПРН в ЧБРУ са идентифицирани следните типове мерки:
на ниво РЗПРН и на ниво Черноморски район за басейново управление на водите, както са
описани по-долу.
3.3.1

Мерки на ниво Район със значителен потенциален риск от наводнение
(РЗПРН):

За постигане на Приоритет 1. Опазване на човешкия живот и общественото здраве:
•

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

•

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия

•

Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири

•
Контролирано временно наводняване на селскостопански площи с цел разтоварване на
наднормените водни количества
•
Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на
селскостопанските площи
•

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони

•

Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения

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

Реконструкция и поддържане на корекциите

•

Изграждане на нови корекции

•

Удълбочаване на участъци от дерета

•

Възстановяване и надграждане 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
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зони
•

оформяне на пясъчни защитни валове

•

поставяне на временни прегради: чували с пясък и прегради от сглобяеми панели

•

Ремонт/ реконструкция на съществуващи дамби

•

проверка на основите и устойчивостта на съществуващи сгради в рисковите райони

•

Други

За постигане на Приоритет 2. По-висока степен на защита на критичната
инфраструктура:
•
Разширяване на „тесните места" като мостове и др., които водят до подприщване на
речния отток
•

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

•

Актуализация на плановете за действие при аварии

•

Други

За постигане на Приоритет 3. Повишаване защитата на околната среда:
•
Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на язовир. Изграждане на
защитен горски пояс
•

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове

•
Забрана за нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на ЗТ и ЗЗ от
НЕМ Натура 2000
•
Поддържане на водния режим на съществуващи или възстановени влажни зони
(естествени заливни гори, лонгозни гори, блата, езера и др.)
•
Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните брегове)
•
Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми промишлени зони или
отделни предприятия
•
Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за отпадъци, особено в
заливаеми територии
•
Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване срещу наводнения
и подобряване стопанисването на хвостохранилища, шламоотвали, сгуроототвали и други
съоръжения.
•
Актуализация на планове за управление на защитени местности с анализи и мерки
предвид морски наводнения
•

Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на оттичането

•

Поддържане на съществуващи канализационни мрежи в добро състояние

•

Дейности за защита на речните брегове от ерозия вкл. биол. укрепване

•

Други

За постигане на Приоритет 4. Подобряване на подготвеността и реакциите на
населението:
•

Подготовка на населението за действие при наводнения

•
Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за водните нива, оттока и
опасността от струпвания на лед.
•
Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията

17

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

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

Предоставяне на актуална информация на всички заинтересовани страни

•

Други

За постигане на Приоритет 5. Подобряване на административния капацитет за УРН:
•
Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на
риска от наводнения на други държави
•

Обмяна на знания и опит

•
Създаване и надграждане на информационна система за мониторинг на водите, в т.ч.
специализирани бази данни
•
Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално,
басейново и местно) от единната спасителна система
•

Актуализиране на карти, имащи отношение към наводненията

•
Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално
опасните водни обекти.
•
Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса
•

Други

3.3.2

Мерки на ниво Черноморски район за басейново управление на водите:

Мерките на ниво Черноморски район за басейново управление на водите включват подобряване
на администрирането, включително нормативни ограничения и забрани, подобряване
прогнозирането и информацията за наводненията, повишаване капацитета на ЧРБУ и
подготовка на вторите ПУРН и системи за ранно предупреждение.
1. Подобряване на администрирането, включително нормативни ограничения и забрани
•

Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони

•

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради

•
Нови нормативни документи и завишени изисквания за разрешаване на строителството
в границите на наводняемите зони (РЗПРН)
•
Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от аварии на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса.
•

Актуализиране на карти, имащи отношение към наводненията

•

Извеждане на „научени уроци" и предоставяне на компетентните институции

2.

Подобряване прогнозирането и информацията за наводненията

•

Модернизиране на мрежата за метеорологичен и хидрометричен мониторинг

•
Подобрение на съществуващата хидроложка информационна система за получаване на
данни в реално време за целия басейн.
•
Създаване на информационна система за мониторинг на водите, в т.ч. специализирани
бази данни
•

Прогнозно моделиране на процесите на речните и морските наводнения

•

Прогнозиране на метеорологични и хидрологични ситуации
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•
Доразвиване на съществуващите бази данни за водите с цел прогноза на наводненията
вкл. техния обмен.
•
Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на
риска от наводнения на други държави
3.

Повишаване капацитета на ЧРБУ и подготовка на вторите ПУРН

•

Участие на БД в съвети по устройство на територията

•

Повишаване капацитета на БД за извършване на контрол

•
Заснемане на потенциалните наводняеми зони чрез картографиране и дигитализиране
на релефа (ЦМР).
•

Подготовка на карти за ПУРН

•
Информиране на обществеността и провеждане обществено обсъждане на различните
етапи и на проекта за ПУРН;
•

Провеждане на консултации с обществеността при определяне на рисковите зони

•
Провеждане на консултации с обществеността при разработване на мерки за превенция
от наводнения
•

Информиране на обществеността за институционалната рамка при УРН

•

Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация и карти за наводненията

•
Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията
•
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.
•

Провеждане на изследвания във връзка с разработването на Вторите ПУРН

•
Проучвания върху промените и процесите на възстановяване в екологичното състояние
и качеството на повърхностните води (реки, езера/язовири, преходни и крайбрежни морски) в
резултат от наводнения
4.

Системи за ранно предупреждение

•

Създаване и поддържане на системи за наблюдение

•

Създаване и поддържане на системи за прогнози

•
Създаване и поддържане на система за ранно предупреждение и за трансграничните
водни басейни
•

Обучение за ползване на системата за ранно предупреждение.

Предлага се системата за ранно предупреждение да бъде разработена на басейнов принцип и
след това да бъде обединена на национално ниво, като основанията за това са: по-бързо
получаване на информацията и реагиране на място, особено при поройни наводнения и
спецификата на морските наводнения, които са характерни само за този район.
Проектът на Програмата от мерки за РЗПРН на ЧРБУ е представена в табличен вид в
Приложение 2, като е направена предварителна оценка на степента на потенциалните им
отрицателни въздействия върху околната среда съгласно приетата методика.

4 Връзка на ПУРН в ЧРБУ с други планове и програми
При разработването на Плана е направен анализ на 127 планове, програми, стратегии и други
документи, имащи отношение към водите. За целите на ПУРН са разгледани основните
планове, които определят посоката на развитие, както и тези, които имат пряко отношение към
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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 в ЧРБУ ще бъде разгледана
при екологичната оценка, са както следва:



Стратегия "Европа 2020": Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж;



Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.;



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



Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.



План за управление на речните басейни на Черноморски район (2015-2021).



Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

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 Черноморски РБУ с други
планове, а именно:



Годишни планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия



Областни планове за защита при бедствия на територията на Черноморски РБУ



Общински планове за защита при бедствия на територията на Черноморски РБУ



Общински планове за развитие на територията на Черноморски РБУ

5 Методика на ЕО
Нормативна рамка за ЕО

5.1

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.
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.
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Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО,е представен в
следващото каре.
Каре1: 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 – 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 /2007г.

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:



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

5.3

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.
Освен тях ще бъдат разгледани стратегически документи от ключово значение за ПУРН, като:
План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление и др.

Преглед на съществуващото състояние

5.4

За да идентифицират взаимодействията между ПУРН в ЧРБУ и 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 ЧРБУ. Компонентите и факторите на околната среда, които
ще се разгледат, са както следва:



Въздух, климат – оценка на съществуващото състояние на качеството на въздуха
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Атмосферен въздух–Емисии на вредни вещества във въздуха, емисии на киселинни вещества
(SO2, NOx и NНз), емисии на прекурсори на озона, емисии на прекурсориPM10, качество на
въздуха;
Климатични фактори – съществуващо състояние в рамките на избраната 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 ЧРБУ ще се ползва предимно
информация от План за управление на речните басейни в Черноморски район (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 визуално благоустройство

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

Информация и анализ по отношение на настоящото състояние на местното население: гъстота
на населението, 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 ЧРБУ.
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.
 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 ЧРБУ.
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 ЧРБУ.
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/субекти на
защита, както е описано по-долу.
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Кратка характеристика на територията, която е вероятно да бъде засегната от прилагането на
ПУРН в Черноморски РБУ, е представена в Приложение ІІІ към настоящия документ.

Индикатори

5.5

Установяването на проблемите 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 в
ЧРБУ 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 ЧРБУ 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
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 определят
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 в ЧРБУ
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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 ЧРБУ;



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.
В случай на 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 в ЧРБУ 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 Република Турция).

Директива 2007/60/ЕО изисква сътрудничество и обмен на информация между държавитечленки, които имат общ речен басейн или морски регион.В Директивата е заложено
сътрудничество с другите държави по отношение на:


Обмен на актуална информация, необходима за предварителната оценка на риска от
наводнения ( чл. 146в от ЗВ);



Предварителен обмен на информация, необходима за съставянето на карти на районите
под заплаха и карти на районите с риск от наводнения (чл. 146д, ал. 2 от ЗВ);



Съгласуване на ПУРН (съгласно чл. 146н, ал. 3 от ЗВ).

В съответствие с тези изисквания са направени редица срещи с двете съседни на Черноморския
РБУ държави: Република Турция и Румъния. С Република Турция е подписана Съвместна
декларация на Министъра на околната среда и водите на Република България и Министъра на
горите и водните въпроси на Република Турция, в която се изразява готовност за взаимно
сътрудничество и съвместна дейност, с цел устойчиво управление и опазване на водните
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ресурси в трансграничните водни басейни (в т. ч. река Резовска) и са провеждани редица срещи
на експертната работна група през 2012, 2013 и 2015 г., като през същите години с Румъния са
провеждани редица българо–румънски експертни срещи съгласно Директивата за
наводненията, както е описано по-долу:




Обмен на информация, необходима за предварителната оценка на риска от наводнения
o

Р Турция - Във водосборите на трансграничните речни басейни на р. Велека и р.
Резовска не са констатирани наводнения със значителни неблагоприятни
последици. От Р. Турция не е получена информация за регистрирани на тяхна
територия наводнения със значителни неблагоприятни последици.

o

Румъния - По отношение на ПОРН за ЧРБУ и от страна на България и от страна
на Румъния е изразена единна позиция, че за трансгранични водни течения,
пресичащи границата на ЧРБУ (България), не са регистрирани наводнения,
които да се идентифицират като значими. И от двете страни е установено, че
няма необходимост от координация на по-нататъшните стъпки за
трансграничния район на Черноморския район за басейново управление.

Предварителен обмен на информация, необходима за съставянето на карти на
районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения
o

Р. Турция - Във водосборите на трансграничните речни басейни на р. Велека и
р. Резовска не са констатирани наводнения със значителни неблагоприятни
последици в ПОРН и респективно няма определен общ трансграничен РЗПРН.

o

Румъния - и от страна на България и Румъния е изразена единна позиция, че за
трансгранични водни течения, пресичащи границата на Черноморски район за
басейново управление държави (България), не са регистрирани наводнения,
които да се идентифицират като значими и не са определени трансгранични
РЗПРН.



Карти на заплахата и риска от наводнения - За Черноморски район за басейново
управление на водите, във водосборите на трансграничните речни басейни на р. Велека
и р. Резовска не са констатирани наводнения със значителни неблагоприятни последици
в ПОРН и респективно няма определен общ трансграничен район със значителен
потенциален риск от наводнения с Република Турция, а също така и с Румъния.



Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС в рамките на изготвянето на
картите на заплахата и риска от наводнения.



o

Р. Турция - По отношение на Директивата за наводненията е представено
разработването на картите на заплахата и риска от наводнения.

o

Румъния - ЧРБУ е представила информация за морските наводнения, въпреки че
няма определен трансграничен РЗПРН с Румъния. От българска и от румънска
страна е представена информация относно определянето на цели и приоритети,
и изготвянето на програма от мерки за управление на риска от наводнения.

Съгласуване на ПУРН - Срещите за обмен на информация за разработения ПУРН е
планирано да се проведат съгласно постигнати международни договорености с
Р.Турция и Румъния за 2016 г.

Заложените в ПУРН на ЧРБУ приоритети и цели и мерките за тяхното постигане са
формулирани в съответствие с приетите в стратегически документи и политики на национално
и международно ниво.
Основен принцип при изготвяне на ПУРН за Черноморски РБУ е принципът за солидарност,
който се прилага както на ниво речен басейн и на национално ниво, така и на трансгранично
ниво. Съгласно Директивата за наводненията, от съображения за солидарност плановете за
управление на риска от наводнения, разработени от дадена държава-членка, не включват мерки,
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които по своя мащаб и влияние значително увеличават риска от наводнения в посока по
течението или срещу течението за други държави в същия речен басейн или подбасейн, освен
ако тези мерки не са съгласувани и съответните държави-членки не са намерили общо решение
в рамките на трансграничната координация.
При разработването на ПУРН на ЧРБУ е приложен принципа на солидарност в трансграничен
контекст, като в Програмата от мерки към ПУРН не са включени мерки, които по своя мащаб и
влияние значително увеличават риска от наводнения в посока по течението или срещу
течението за съседните държави. Освен това във водосборите на трансграничните речни
басейни не са регистрирани наводнения, които да се идентифицират като значими, не са
констатирани наводнения със значителни неблагоприятни последици в ПОРН и респективно
няма определен общ трансграничен РЗПРН нито с Р.Турция, нито с Румъния.
Поради това не се очаква значително въздействие върху околната среда на територията на
други държави - Румъния и Република Турция и не се очертава необходимост от провеждане и
на процедура по ЕО в трансграничен контекст предвид задълженията на страната ни по
международно, европейско и национално законодателство.

Метод за оценка на въздействията

5.7

ЕО ще оцени възможните въздействия на ПУРН в ЧРБУ 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 в ЧРБУ
няма да бъде изпълнен, ще дефинират. нар. „нулева алтернатива“.
Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложенитев ПУРН в ЧРБУ
приоритети и цели ще бъдат обобщени в рейтинг матрица, като се използват следните
обозначения:
Таблица 1 Рейтинг матрица (матрица на оценките)
+
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.
Степента на потенциалните отрицателни въздействия се определя в тристепенна скала:


Ниска (Н) – за нестроителни дейности



Средна (С) – за реконструкции или рехабилитации



Висока (В) – на нови съоръжения
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Сред предвижданите в ПУРН мерки има и такива, които не са пряко относими към околната
среда (информиране на населението, координация и сътрудничество и др.). Те се категоризират
с нулева степен на въздействие спрямо компонентите и факторите на околната среда.
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
ПУРН в ЧРБУ. 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 ЧРБУ, в ЕО ще бъдат оценени очакваните
въздействия и ще се представят средните видове мерки:
 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ

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

Ще бъдат разработени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните въздействия от
реализацията на ПУРН в ЧРБУ 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 ЧРБУ.

5.9

Метод за генериране на алтернативи

Алтернативи по отношение на броя на районите със значителен риск от наводнения
РЗПРН
РЗПРН са определени по утвърдени от МОСВ национални критерии. За класифициране на
риска на предварителните РЗПРН са приложени унифицирани за четирите района за басейново
управление на водите в България критерии, които са обособени в четири категории – човешко
здраве, стопанска дейност, околна среда и културно-историческо наследство. За всяка
категория е извършена оценка спрямо съответните показатели, чиито прагови стойности са
организирани в три степени на риск – нисък, среден и висок, съгласно Таблица от „Критерии и
методи за определяне и класифициране на риска и определяне на райони със значителен
потенциален риск от наводнения”.
За определянето на предварителните райони със значителен потенциален риск от наводнения са
използвани географски и аналитични методи. При определяне на ПРЗПРН са приложени и
основни правила на регионален принцип. Като резултат от тази дейност са определени 72 броя
предварителни райони със значителен риск от наводнения в Черноморския басейнов район, от
които 5 броя морски РЗПРН.
За определяне на окончателните граници на районите са приложени правила за детайлизиране
на обхвата на РЗПРН. Финализиране на РЗПРН е извършено въз основа на определената степен
на риск за местоположенията от ПОРН. Изготвен е списък с определените райони със
значителен потенциален риск от наводнения, в които попадат местоположения с „висок“ и
„среден“ риск. Проведени са обсъждания и консултации вследствие на които са извършени
промени в проектите на РЗПРН. В резултат от проведените анализи и оценки за Черноморския
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район на басейново управление са определени общо 45 района със значителен потенциален
риск от наводнения. В 34 от тях се съдържат местоположения с речни наводнения, а в 11 с
морски наводнения.
Алтернативи на ПУРН
ПУРН е изготвен в една алтернатива, като чрез мулти-критериален анализ е избрана найподходящата комбинация от мерки за намаляване на риска от наводнения, включваща както
мерки на ниво Черноморски район за басейново управление на водите, така и мерки на ниво
Райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН).
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 ЧРБУ и на мерките
за тяхното постигане, от гледна точка на изискванията за опазване на околната среда.
Предложеното съдържание на Доклада за екологична оценка е представено като Приложение 4
към настоящия документ.

6 Индикативен график за изготвяне на ЕО
Съгласно чл. 5 (1) от Договор № 337/13.04.2016 г.за изготвяне ПУРН в ЧРБУ, крайният срок за
изпълнение на договора е шест месеца, считано от датата на подписване на договора.
Индикативен график на дейностите за изпълнение на Договор № 337/13.04.2016г.е представен в
следващата таблица.
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Индикативен график за изготвяне ЕО
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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 здравно-

хигиенните аспекти на околната среда,
 Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), попадащи в териториалния

обхват на ПУРН:


РИОСВ – Варна



РИОСВ – Бургас



РИОСВ – Шумен



РИОСВ – Стара Загора

 Областни и общински администрации на територията на БД Черноморски район
 Министерства и териториалните им звена по браншове на територията на БД

Черноморски район: Пожарна безопасност и защита на населението - ПБЗН (МВР),
Напоителни системи ЕАД, Областни дирекции “Земеделие” (МЗХ), ВиК (МРРБ),
ИАОС, ОД „Земеделие“, Държавна агенция за метрология и технически надзор
(ДАМТН), Регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението"
(МВР) и др.
 НПО, Научни институти, Представители на бизнеса, Водоползватели, Общественост и

др.
Схемата за консултации със заинтересованите страни е представена в Приложение 1 на
настоящия документ.

8 Приложения
Като неразделна част от настоящия документ са изготвени следните приложения:



Приложение 1 – Схема за провеждане на консултации



Приложение 2 – Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения



Приложение 3 – Характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната



Приложение 4 – Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка
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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.2 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 (Обединение „ЕКООЦЕНКИ ПУРН 2015”), ще
съдейства при организирането и провеждането на консултациите.
1. 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 здравно-

хигиенните аспекти на околната среда,
 Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), попадащи в териториалния

обхват на ПУРН:


РИОСВ – Варна



РИОСВ – Бургас



РИОСВ – Шумен



РИОСВ – Стара Загора

 Областни и общински администрации на територията на БД Черноморски район
 Министерства и териториалните им звена по браншове на територията на БД

Черноморски район: Пожарна безопасност и защита на населението - ПБЗН (МВР),
Напоителни системи ЕАД, Областни дирекции “Земеделие” (МЗХ), ВиК (МРРБ),
ИАОС, ОД „Земеделие“, Държавна агенция за метрология и технически надзор
(ДАМТН), Регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението"
(МВР) и др.
 НПО, Научни институти, Представители на бизнеса, Водоползватели, Население и др.

2Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57
от 2 юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г.)
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2. Вид на консултациите
По време на разработването на доклада за ЕО ще бъдат проведени консултации с компетентния
орган (МОСВ), различни институции, неправителствени организации, физически и юридически
лица, които могат да бъдат заинтересовани от прилагането на ПУРН на ЧРБУ. 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
Черноморски 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 ЧРБУ.

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

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





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

информация, за преценяване на необходимостта от ЕО в съответствие с чл. 8 ал.
1 от Наредбата за EО, както и информация за органите, отговорни за
одобряването и прилагането на плана;

o

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

алтернативен 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.
4. 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
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консултациите документи (протоколи, становища и др.)
5. 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.
6. Съвместяване на процеса на планиране на ПУРН на ЧРБУ 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 и стъпки за изработване на ЕО на ПУРН на
ЧРБУ е представена в Таблица I-1 по-долу.
Таблица І-1 Предлагана схема за консултации
Период
Настоящ
до края
на август
2016 г.

Консултации по ПУРН
Консултации по ЕО
Консултиране на проекта на  Консултиране на Задание за обхват и съдържание на
ПУРН
посредством
ЕО с Възложителя, с компетентния орган (МОСВ), МЗ,
предоставяне на обществен
РИОСВ в териториалния обхват на ПУРН, както и с
достъп до проекта на ПУРН на
други специализирани дружества и ведомства на
сайта на БД за мнения и
територията на БД Черноморски район.
коментари до 30.06.2016 г.
 Консултиране на необходимостта от оценка на
http://www.bsbd.org/bg/page_pur
съвместимостта с предмета и целите на защитените
n_bsbd.html
зони (ДОСВ) с компетентния орган (МОСВ)
и изпращане на писма с
предлагани
мерки
за
управление
на
риска
от
наводнения
до
заинтересованите страни
Юни
Консултиране на проекта на
2016 г.
ПУРН с компетентните органи
Юли
Срещи по проекта на ПУРН със Консултиране на ДОСВ (при преценка за необходимост от
2016 г.
заинтересованите страни
такъв от компетентния орган) с МОСВ и други
заинтересовани органи и страни, при необходимост
Август - Набиране и отразяване на Консултиране на Доклада за ЕО (ДЕО) с Възложителя и
септемвр предложения за мерки за други заинтересовани страни съгласно Чл. 20 на Наредбата
и 2016 г. управление
на
риска
за за ЕО, включващо:
наводнения в проекта на ПУРН
1. публикуване на съобщение за провеждане на
консултации
2. осигуряване на: достъп и достатъчна техническа
възможност за запознаване с материалите по доклада за
ЕО, с проекта на плана; експерт или лице с необходимата
квалификация от планиращия екип, отговорно да
предоставя допълнителни устни разяснения на място;
приемането на изразените в срок становища.
Съгласно изискванията на ал. 2 на чл. 20 на Наредбата за
ЕО консултациите с обществеността, заинтересуваните
органи и трети лица ще се извършват по следните начини:
- изпращане на съобщения до централните и
териториалните органи на изпълнителната власт и до
общинските съвети;
- организиране, заедно с възложителя, на срещи с
експертни или обществени групи по обхвата на оценката,
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Период

Консултации по ПУРН

Консултации по ЕО
при необходимост;
- изпращане по пощата или чрез интернет на мнения,
предложения, становища и препоръки до колектива по
доклада за ЕО и до възложителя

Октомвр
и–
ноември
2016 г.

Финализиране на ПУРН и
представяне на компетентните
органи

Финализиране на ДЕО и представяне на компетентните
органи

34

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

Приложение IІ
Програма от мерки за РЗПРН за ЧРБУ (с предварителна оценка на степента на потенциалните отрицателни въздействия)
№

0

Речен
басейн

1

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

2

4

6

7

9

10

11

1

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Участъци от корекцията в гр. Провадия L=800 m, с. Житница
L=200 m, с. Синдел L=500 m, с. Тръстиково L=400 m, с.
Разделна L=600 m, приета средна ширина - 2,0 m

Н

2

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере с. Житница L=300m, с.
Синдел L=500 m, с. Тръстиково L=500 m, с. Разделна L=500
m.

В

3

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

1

1.2.

Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически
въздействия в пресноводни канали, планински потоци, естуари, крайбрежни води и
области изложени на наводнения, като например изграждането, изменението или
отстраняването на съоръжения или изменението на канали, управление на
наносния транспорт, диги и др.

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

Отводнителни канали на ОС "Новоселци"- ремонтновъзстановителни работи за възстановяване проводимостта на
отводнителните съоръжения, земл. с.Тръстиково и с.
Константиново, общ. Камено и с. Дебелт, общ. Средец

Н

4

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Издаване
на
забрана
за
строителството в зони с риск от
наводнения

1 обект

5

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

1

1.1.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Постоянен
мониторинг
застрояването в близост
заливаемите зони

1 басейнова дирекция

6

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

L = 500 m

С

7

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на
оттичането

Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на
оттичането - на пазарен принцип

В

8

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

1 брой интернет страница; до 10 000 дипляни

9

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

1 брой интернет страница; до 10 000 дипляни

10

Провадийска

РБУ

Провадийска Провадия

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

минимум 1 работна среща годишно с около 20-30 учaстника

на
до
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

11

Провадийска

РБУ

Провадийска Провадия

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

минимум 1 път годишно

12

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

-

13

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

4

4.2; 5.5

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.
Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

-

14

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

5

5.2.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Актуализиране на карти, имащи
отношение към наводненията

Актуализиране
наводненията -

15

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

16

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

17

Провадийска

РБУ

Провадийска Провадия

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

18

Провадийска

BG2_APSFR_PR_01

Провадийска Провадия

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

19

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

20

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане
състоянието
язовири

21

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

1

1.2;
1.4;3.3;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

22

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване

Изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на
оттичането

актуална
всички

на

карти,

имащи

отношение

Степен
на
отриц
възд.

към

Реконструкция и поддържане на корекциите в с. Суворово
L=1200m

и
подобряване
на съществуващи

С

Н

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък 500м, средна
дълбочина 2м

Н

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

10

11

Степен
на
отриц
възд.

23

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

24

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

25

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

26

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

27

Провадийска

BG2_APSFR_PR_02

Девненска Суворово

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

28

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

1

1.1;
1.2;1.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна в с. Блъсково - участък с
дължина L=1200 m и средна ширина 3,0 м

Н

29

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

1

1.1;
1.2;1.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речен участък от р. Ана Дере с дължина 3000
m от ( стадиона до земеделските земи), участък от регулациякорекция с дължина 100 m и участък-регулация с дължина
400 m, разположени успоредно един спрямо друг в
направление източно от моста на пътя от с. Блъсково към с.
Китен при установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост към есен 2015 г.).

Н

30

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - L=1200 m с. Блъсково

В

31

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите - L=1500 m

С

32

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на
оттичането

33

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

актуална
всички

В

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни
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Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на
водите 2016-2021 г

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11
Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

Степен
на
отриц
възд.

34

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

35

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

4

4.2; 5.5

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.
Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

36

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

37

Провадийска

BG2_APSFR_PR_03

Главница Блъсково

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

38

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

1

1.1;
1.2;1.3;
3.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна L=1500 m Крива река и нейния
приток, гр. Нови Пазар, ул. Марица. L=1000 m с. Енево,
средна ширина 3 m

Н

39

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

1

1.1;1.3;
1.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане
състоянието
язовири

и
подобряване
на съществуващи

Поддържане и подобряване състоянието на съществуващия
язовири - 1 язовир в западната част на гр. Нови Пазар

Н

40

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - L=2000m гр. Нови Пазар.
L=1000m с. Енево, H=1,0 m.

В

41

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

2

2,1

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Н

42

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

2

2.2.

Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически
въздействия в пресноводни канали, планински потоци, естуари, крайбрежни води и
области изложени на наводнения, като например изграждането, изменението или
отстраняването на съоръжения или изменението на канали, управление на
наносния транспорт, диги и др.

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

Н

43

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

44

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК, общините и
Областните администрации

Н

45

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска

Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми

Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми територии - съвместно с
МРРБ

С

актуална
всички

38
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

Тип мярка

7

9

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

10

11

опасност.

територии
Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни предприятия - съвместно с
МРРБ

Н

Контролирано временно наводняване на селскостопански
площи с цел разтоварване на наднормените водни количества
- съвместно с МЗХ

Н

46

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Закриване и рекултивиране на
стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни
предприятия

47

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Мониторинг,
поддържане
в
техническа
изправност
и
подсигуряване срещу наводнения
и подобряване стопанисването на
хвостохранилища, шламоотвали,
сгуроотвали и други подобни
съоръжения

48

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

3

3.3; 3.4.

Защита, управление на повърхностните води, мерките, които включват физически
въздействия за намаляване на наводненията, природните чинени от повърхностните
води обикновено, но по изключение, в градска среда, като например повишаване на
изкуствени капацитет за отводняване или устойчиви системи за отводняване.

Контролирано
временно
наводняване на селскостопански
площи с цел разтоварване на
наднормените водни количества

49

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на
оттичането

50

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

4

4.1.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

51

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

52

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

53

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

54

Провадийска

BG2_APSFR_PR_04

Крива река Нови пазар

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

55

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

1

1.1; 1.2;
1.4;3.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - L=600 m с. Мадара, приета
средна ширина 3,0 m

В

актуална
всички

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

56

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

1

1.1; 1.2;
1.4;3.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване от участък от р. Мадарска с дължина 3000 m от
с.Мадара до начало корекция (вливане в р. Провадийска) при
установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост към есен 2015 г.).

Н

57

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

1

1.1.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

Премахване на незаконни постройки, подприщващи
съоръжения, огради, складирани материали и други
намиращи се в границите на речните легла или дерета примерно до 5 малки обекта

С

58

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите - L = 600 m с.
Мадара

С

59

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

60

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

61

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

4

4.2; 5.5

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.
Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

62

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

63

Провадийска

BG2_APSFR_PR_05

Мадара Мадара

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

64

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък в с. Комарево с
дължина L = 500 m

Н

65

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

1) Почистване на участък от р. Ана дере с дължина 1500 m от
двете страни на висок мост в с. Комарево на пътя за с.
Храброво при установяване на влошена проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
2) Почистване на речен участък на 100 m от двете страни на
мост на гл.път Провадия-Айтос и на участък от приток на р.
Ана дере с дължина 120 m при установяване на влошена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.).

Н

66

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

1

1.1; 2.1

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 2 броя оттоци

Н

актуална
всички
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

10

11

Степен
на
отриц
възд.

67

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

68

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК, общините и
Областните администрации

Н

69

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

3

3.3.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване и стопанисване на
гола площ във вододайна зона на
язовир и/или на водохващане от
повърхностни води Изграждане
на защитен горски пояс

Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона
на язовир и/или на водохващане от повърхностни води.
Изграждане на защитен горски пояс - съвместно с МЗХ

Н

70

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

3

3.3; 3.4.

Защита, управление на повърхностните води, мерките, които включват физически
въздействия за намаляване на наводненията, природните чинени от повърхностните
води обикновено, но по изключение, в градска среда, като например повишаване на
изкуствени капацитет за отводняване или устойчиви системи за отводняване.

Контролирано
временно
наводняване на селскостопански
площи с цел разтоварване на
наднормените водни количества

Контролирано временно наводняване на селскостопански
площи с цел разтоварване на наднормените водни количества
- съвместно с МЗХ

Н

71

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

72

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

73

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на
оттичането

В

74

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

75

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

76

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

4

4.2; 5.5

M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност
за
наводнения.
M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

77

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

актуална
всички

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към

41

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

7

9

10

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
други реципиенти. 20 участника

78

Провадийска

BG2_APSFR_PR_06

Главница Комарево

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

79

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

1

1.1; 1.2;
1.3; 1.4;
2.1; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - в река Провадийска в района
на гр. Каспичан - участък L=1300 m и приета ширина 2,5 m

Н

80

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

на

Възстановяване на компрометирани диги - участък L=1000 m
и височина 1,5 m

С

81

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - удълбочаване на
участъци от съществуващата корекция L=1500m гр.
Каспичан с 1,5 m

В

82

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите - L=1500m гр.
Каспичан - изграждане на стена с височина до 5 м, L=1500 m
по десния бряг на реката

С

83

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

2

2.1; 2.2

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 4бр.

Н

84

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

85

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК, общините и
Областните администрации

Н

86

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми
територии

Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми територии - съвместно с
МРРБ

С

87

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Закриване и рекултивиране на
стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни
предприятия

Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни предприятия - съвместно с
МРРБ

Н

88

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Мониторинг,
поддържане
в
техническа
изправност
и
подсигуряване срещу наводнения
и подобряване стопанисването на
хвостохранилища, шламоотвали,
сгуроотвали и други подобни
съоръжения

89

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи -

42

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

10
екологично
състояние
селскостопанските площи

Степен
на
отриц
възд.

11
на

съвместно с МЗХ

90

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

91

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на
оттичането

В

92

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

93

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

94

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

4

4.2; 5.5

M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност
за
наводнения.
M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

95

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

5

5.2.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Актуализиране на карти, имащи
отношение към наводненията

96

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

97

Провадийска

BG2_APSFR_PR_07

Провадийска Каспичан

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

98

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

1

1.1; 1.2;
3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от р. Камчия, местност "Пода" при
моста на пътя Варна - Бургас (преди с. Старо Оряхово), с
дължина 500 m от двете страни на моста, при установяване
на влошена проводимост (осигурена проводимост към есен
2015 г.)

Н

99

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

1

1.2.

Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически
въздействия в пресноводни канали, планински потоци, естуари, крайбрежни води и
области изложени на наводнения, като например изграждането, изменението или
отстраняването на съоръжения или изменението на канали, управление на
наносния транспорт, диги и др.

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

Напоително отводнително поле (НОП) "Старо Оряхово" ремонтно-възстановителни
работи
за
възстановяване
проводимостта на главни отводнителни канали ГОК І, ГОК ІІ
и ГОК ІІІ, землища на с. Старо Оряхово и с. Ново Оряхово,
общ. Долни чифлик, обл. Варна

Н

100

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни

1

1.1; 1.2;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от

Почистване на речни участъци и

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване

Н

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4
чифлик

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7
3.4

9
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

10
дерета
за
осигуряване
преминаване на висока вълна

11
преминаване на висока вълна в участък с дължина L=200 m

Степен
на
отриц
възд.

101

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

1

1.1; 1.2;
3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна в участък с дължина L=900 m

Н

102

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите в участък с
дължина L=1500 m

С

103

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

1

1.1; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции в участък с дължина L=300 m

В

104

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере в участък с дължина
L=700 m

В

105

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите в участък с
дължина L=1200 m

С

106

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

107

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

108

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

109

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

5

5.2.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Актуализиране на карти, имащи
отношение към наводненията

110

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

111

Камчия

BG2_APSFR_KA_01

Камчия - Долни
чифлик

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

112

Камчия

РБУ

Камчия - Долни
чифлик

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

113

Камчия

BG2_APSFR_KA_02

Камчия Смядово

1

1.1; 1.2;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък - L=200м и приета
средна ширина 2,0 м

Н

114

Камчия

BG2_APSFR_KA_02

Камчия Смядово

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите в участък с
дължина L=500 м

С

115

Камчия

BG2_APSFR_KA_02

Камчия Смядово

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

1) Почистване на участък от р. Смядовска по цялата дължина
на гр. Смядово (2580 m) при установяване на влошена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.);
2) Почистване на дере, ляв приток на р. Смядовска, след мост
на ул."Калиакра", (35 m) при установяване на влошена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.);
3) Почистване на корекция на р. Брестова преди заустване в
р. Камчия (1877 m) , разположен западно от с. Бял Бряг, при
установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
4) Почистване на дере западно от с. Бял Бряг (333 m) , при
установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост към есен 2015 г.).

Н

116

Камчия

BG2_APSFR_KA_02

Камчия Смядово

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции - участък в участък с дължина
L= 300 м

В

117

Камчия

BG2_APSFR_KA_02

Камчия Смядово

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - участък в участък с
дължина L=300 м

В

118

Камчия

BG2_APSFR_KA_02

Камчия Смядово

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

119

Камчия

BG2_APSFR_KA_02

Камчия Смядово

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

120

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около 20-30 участника

121

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно провеждане на обучително- информационни
кампании

122

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

45

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

123

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

4

4.2; 5.5

M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност
за
наводнения.
M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

124

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

5

5.2.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Актуализиране на карти, имащи
отношение към наводненията

125

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

126

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

127

Камчия

РБУ

Камчия Смядово

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

128

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

1) Почистване на корекция на р. Суха река (от пресичане на
гл. път Шумен-Карнобат до заустване в р. Златарска) дължина 300 m; корекция на р. Златарска (от пресичане на гл.
път Шумен-Карнобат до заустване в р. Камчия) - дължина
1300 m; от края на корекция на р. Камчия (от с. Мараш до с.
Кълново)
дължина
14670
m;
2) Почистване на участък от дере с дължина 250 m от яз.
Златар-3 до вливането му в р. Златарска, при установяване на
влошена проводимост (осигурена проводимост към есен 2015
г.);
3) Почистване на р. Златарска през с. Златар (участък с
дължина 1300 m), при установяване на влошена проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
4) Почистване на р. Суха река от моста в началото на с. Суха
река (450 m), при установяване на влошена проводимост
(осигурена проводимост към есен 2015 г.)

Н

129

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

1

1.1;
1.2;1.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък от р.Златарска
L=2000 m в с. Златар и река Суха река L=800 m в с. Суха река
и приета ширина 2,5 m

Н

130

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

1

1.1;2.1

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък от L=600 m от ляв
приток на р. Златарска в с. Кълново, приета ширина 2,0 m

Н

131

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване коритото на р. Врана в района от заустването в
р.Камчия до началото на корекцията, извън регулация на с.
Хан Крум, общ. Велики Преслав

Н

132

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,

Почистване и стопанисване на

Почистване на коритото на р. Страшка, в района на кв.

Н

46

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

10
речните легла в границите на
урбанизирана територия

11
Макак, гр. Шумен, извън регулационните граници

133

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

134

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

135

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

136

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

5

5.2.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Актуализиране на карти, имащи
отношение към наводненията

137

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

138

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

139

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

140

Камчия

РБУ

Камчия - Златар

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

141

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.1; 3.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Степен
на
отриц
възд.

актуална
всички

1) Почистване на речен участък от р. Енчова през гр. Шумен
с дължина 300 m при установяване на влошена проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
2) Почистване на речен участък от р. Поройна през с. Дибич
с дължина 745 m при установяване на влошена проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
3) Почистване на речен участък с дължина 1750 m от р.
Салмановска по цялата дължина на с. Салманово до
заустването в р. Камчия при установяване на влошена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.);
4) Почистване на речен участък от р. Поройна през гр.
Шумен с дължина 1830 m при установяване на влошена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.);
5) Почистване на речен участък от р. Дервишка през гр.
Велики Преслав с дължина 2480 m до заустване в р. Камчия,

Н

47

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11
при установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
6) Почистване на речен участък от яз. Драгоево - по цялата
дължина (2642 m) през с. Драгоево, при установяване на
влошена проводимост (осигурена проводимост към есен 2015
г.);
7) Почистване на участък от р. Теке дере през с. Ивански с
дължина 1420 m при установяване на влошена проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
8) Почистване на участък от дере през с. Драгоево, при
установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
9) Почистване на участък р. Камчия от Омуртагов мост до с.
Миланово с дължина 7470 m при установяване на влошена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.).

Степен
на
отриц
възд.

142

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.1; 3.4;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна с дължина L = 14000 m в
община Шумен, гр. Велики Преслав, с. Миланово, с.
Салманово, с. Кълново, с Ивански, с. Радко, с. Димитриево,
гр. Шумен, с. Дибич

Н

143

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане
състоянието
язовири

Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи 4
язовири над с. Драгоево, „Салманово“ язовир „Шумен“ и
язовир „Дибич“ над с. Дибич, с. Дервиш

Н

144

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Укрепване брега на р. Енчова по ул."Марица", гр.Шумен

Н

145

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Отстраняване на запушвания от
съборени мостове, сгради и други
вкл. наносите (твърди вещества,
разрушени обекти)

Авариен ремонт на мост над р. Енчова на ул."Ген.Скобелев",
гр.Шумен и укрепване на оттока

Н

146

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Отстраняване на запушвания от
съборени мостове, сгради и други
вкл. наносите (твърди вещества,
разрушени обекти)

Авариен ремонт на мост над р. Поройна на ул. "Строител",
гр. Шумен

Н

147

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции с дължина L=2000 m в гр.
Шумен, с. Драгоево, с. Дибич с височина на стените Н=3,5 m

В

148

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

1

1.1.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 9 бр.

Н

149

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

не

150

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

и
подобряване
на съществуващи

48

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

0

1

2

4

6

7

9

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10
от струпвания на лед

Степен
на
отриц
възд.

11

151

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

152

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

5

5.2.

M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Актуализиране на карти, имащи
отношение към наводненията

153

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

154

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща/год

155

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

156

Камчия

РБУ

Камчия Шумен

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

157

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - р. Брестова с естествено
русло, обрасло с храсти и дървета преминаваща през с.
Веселиново - участък L=3000 m и приета ширина 2,0 m

Н

158

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

2

2.1;

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 4 броя оттоци

Н

159

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

160

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

4

4.1;5.2;

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

161

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

162

Камчия

РБУ

Камчия -

5

5.2.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на

Актуализиране на карти, имащи

актуална
всички

49

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

0

1

2

4
Веселиново

6

7

9
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

10
отношение към наводненията

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11

163

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

164

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год

165

Камчия

РБУ

Камчия Веселиново

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

166

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

1

1.1;1.2;
1.4;
2.1;3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речен участък от р. Дългачка от мост при с.
Дългач до бент (приблизителна дължина 300 m)

Н

167

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

1

1.1;
1.2;1.4;
2.1; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - с. Кралево, с. Певец, с. Дългач
участък L=1600 m и приета средна ширина 2,0 m

Н

168

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

2

2,1

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 4бр.

Н

169

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

2

2.1.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Отводняване на защитени с диги
низини

170

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

171

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК, общините и
Областните администрации

Н

172

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Оценка за отвеждането и дренирането на дъждовните води и
в частност на канализационните мрежи на населено място съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК, общините и
Областните администрации

173

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми
територии

Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми територии - съвместно с
МРРБ

С

174

Камчия

РБУ

Камчия -

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за

Закриване и рекултивиране на

Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми

Н

В
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4
Кралево

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

10
стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни
предприятия

11
промишлени зони или отделни предприятия - съвместно с
МРРБ

Степен
на
отриц
възд.

175

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

176

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

177

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

178

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

179

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

180

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

181

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

182

Камчия

РБУ

Камчия Кралево

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

183

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - с. Руец, участък L= 800 m и
приета средна ширина 2,0 m

Н

184

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - участък L= 300 m

В

185

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

актуална
всички
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11
Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

Степен
на
отриц
възд.

186

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

187

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

188

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

189

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

190

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

191

Камчия

РБУ

Камчия - Руец

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

192

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

1) Почистване на участъци с влошена проводимост от р.
Врана в района на бетонов възел "Радита" от строителни
отпадъци и в от м-ст "Люляците" до мост при разклон за с.
Стража
от
растителни
отпадъци
(3800
m);
2) Почистване на р. Сива и р. Врана през гр. Търговище при
установяване на влошена проводимост (9800 m) (осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
3) Почистване на р. Сива от яз. Лиляк до гр. Търговище и
корекция на р. Врана от гр. Търговище до граница с област
Шумен (вливане на р. Калайджи дере) при установяване на
влошена проводимост (20550 m) (осигурена проводимост
към есен 2015 г.).

Н

193

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - с. Руец, гр. Търговище,
участък L=1800 m и приета средна ширина 2,0 m

Н

194

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

Възстановяване на компрометирани диги - участък L= 200 m,
с височина до 5,0 m

С

195

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции - участък L= 1000 m и
височина 3,5 m

В

актуална
всички

на
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

196

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

197

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

4

4,1

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

198

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около 20-30 участника

199

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

200

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

201

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

202

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

203

Камчия

РБУ

Камчия Търговище

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

204

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

1

1.1; 1.2;

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък от р. Драгановска, с.
Вардун, L=800 m и приета средна ширина 2,0 m

Н

205

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

1

1,4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък L=200 m и приета
средна ширина 2,0 m

Н

206

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

207

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

актуална
всички
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

208

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

209

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

210

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

211

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

212

Камчия

РБУ

Камчия Вардун

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

213

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - участък - L= 3200 m и приета
средна ширина 3,0 m

Н

214

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - участък L= 3200 m

В

215

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции - участък L= 500 m

В

216

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

217

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

4

4,1

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

218

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около 80-100 участника

219

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно провеждане на обучително- информационни
кампании

54

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

220

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

221

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

222

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

223

Камчия

РБУ

Камчия - Котел

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

224

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - с. Гроздьово, с. Дъбравино
L=3200m, средна ширина 2,0 m

Н

225

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

1) Почистване на участък р. Нейковска в с. Катунище с
дължина 150 m, разположен между Кметството и х-л
„Воеводски“ при установяване на намален проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
2) Почистване на участък от р. Луда Камчия с дължина 100 m
в регулацията на с. Ичера под моста на път Ичера - Сливен
по посока Сливен и на участък с дължина 500 m от
трафопоста в центъра на селото до края на селото при
установяване
на
намален
проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
3) Почистване на участък от р. Котленска в регулацията на с.
Градец - участък 50 m преди моста на пътя Сливен - Ичера и
40 m след моста Котел- Петолъчката при установяване на
намален проводимост (осигурена проводимост към есен 2015
г.);
4) Почистване на участък с дължина 300 m от р. Нейковска и
р. Котленска в при установяване на намален проводимост
(осигурена проводимост към есен 2015 г.).

Н

226

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

1) Почистване на участък р. Нейковска в с. Катунище с
дължина 150 m, разположен между Кметството и х-л
„Воеводски“ при установяване на намален проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
2) Почистване на участък от р. Луда Камчия с дължина 100 m
в регулацията на с. Ичера под моста на път Ичера - Сливен
по посока Сливен и на участък с дължина 500 m от
трафопоста в центъра на селото до края на селото при
установяване
на
намален
проводимост
(осигурена
проводимост
към
есен
2015
г.);
3) Почистване на участък от р. Котленска в регулацията на с.
Градец - участък 50 m преди моста на пътя Сливен - Ичера и

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11
40 m след моста Котел- Петолъчката при установяване на
намален проводимост (осигурена проводимост към есен 2015
г.);
4) Почистване на участък с дължина 300 m от р. Нейковска и
р. Котленска в при установяване на намален проводимост
(осигурена проводимост към есен 2015 г.).

Степен
на
отриц
възд.

227

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

228

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

229

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

230

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

231

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

232

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

233

Камчия

РБУ

Камчия - Градец

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

234

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - с. Гроздьово, с. Дъбравино,
участък L=3200 m и приета средна ширина 2,0 m

Н

235

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от р. Камчия при мост преди с.
Дъбравино с дължина 400 m и участък около мост след с.
Гроздьово с дължина 100 m при установяване на намалена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.)

Н

236

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

237

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед -

актуална
всички
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

наводнения.

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
поддържане на интернет страница; издаване на брошури

238

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

239

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

240

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

241

Камчия

РБУ

Камчия Гроздьово

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

242

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

1

1.1; 1.2;
1.4; 3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - р. Герила и притоци в
границите на с. Върбица в участък L=700 m и приета средна
ширина 2,0 m

Н

243

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - участък L=300 m

В

244

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите - участък L=500
m

С

245

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

246

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед поддържане на интернет страница; издаване на брошури

247

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

248

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

актуална
всички

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника
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Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на
водите 2016-2021 г

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11
Сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други
държави - минимум 1 среща /год.

Степен
на
отриц
възд.

249

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

5

5.4.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

250

Камчия

BG2_APSFR_KA_13

Камчия Върбица

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

251

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия - 1000 м в с. Младежко

Н

252

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.1;1.2

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

253

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.1.; 2.2. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите L=500 m в с.
Младежко

С

254

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции L=500 m в с. Младежко

В

255

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

256

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Ограничаване уплътняването на
почвите
(запечатване)
като
следствие на урбанизацията

257

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

2,2

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

258

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

259

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

260

Северни

BG2_APSFR_SE_01

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от

Почистване на речни участъци и

Бяла - Оризаре

Н

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток 2 бр.

Н

Н

Почистване на участък от дере с дължина 1000 m,

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

4

0

1
Бургаски реки

2

261

Северни
Бургаски реки

262

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

6

7

9
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

10
дерета
за
осигуряване
преминаване на висока вълна

11
разположено северно от с. Оризаре.

BG2_APSFR_SE_01

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

263

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

264

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.3.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

С

265

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

266

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.3.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Забрана за нови корекции на
участъци от реките, попадащи в
границите на защитени територии
и защитени зони от НЕМ Натура
2000

267

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

268

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.3.; 3.4. Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Опазване
на
крайбрежните
заливаеми
ивици
и
принадлежащите
земи
на
водохранилищата

269

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

270

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.4.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните

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

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ
Н
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0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

9
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

11

271

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

272

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

273

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

274

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

275

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около 20 участника

276

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

277

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

278

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

279

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

280

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти. - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

Степен
на
отриц
възд.

Н

60

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9

10

11

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

7

281

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

5

282

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

5

283

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01

5

5.5.; 4.2. M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

284

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

285

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

286

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

287

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

288

Северни
Бургаски реки

289

290

5.5.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

Степен
на
отриц
възд.

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Ремонтно-възстановителни работи по корекцията на р.
Хаджийска в участъка от км 6+550 до км 6+908, земл. на с.
Тънково, общ. Несебър

Н

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия - гр. Айтос ок. 3500 м, гр. Българово
ок. 1000 м

Н

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

1) Почистване на участък от р. Айтоска с дължина 600 m от
мост на р. Айтоска, западно от пром. зона по пътя гр. Айтос с.
Пирне;
2) Почистване на участък от р. Славеева с дължина 1200 m от
моста на пътя Бургас-София (в града) до вливането в
р.Айтоска;
3) Почистване на участък от р. Айтоска с дължина 1000 m
(500 m преди и 500 m след mоста) на пътя Камено-с.Свобода
по
посока
старата
жп
гара;
4) Почистване на участък от р. Айтоска с дължина 300 m от
старото корито на р. Айтоска в южния край на с. Свобода;
5) Почистване на участък от р. Айтоска с дължина 600 m,
разположен северно от гр. Камено

Н

Айтоска - Айтос

1

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи в
гр. Айтос и гр. Българово

Н

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

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

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите ~5000 m в
границите на гр. Айтос и Българово

С
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

7

Тип мярка

9
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

11

Степен
на
отриц
възд.

291

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Ограничаване уплътняването на
почвите
(запечатване)
като
следствие на урбанизацията

292

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

293

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна в района на гр. Айтос, гр.
Българово, гр. Камено и Нефтохим - около 100 dka в речното
корито

Н

294

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

295

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Изкупуване на частни терени,
които са в зони с голям риск от
наводнение

296

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.2.; 1.3. Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Регулиране нивото на подземните
води
при
опасното
им
повишаване или понижаване

297

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

298

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оценка на риска от наводнение на
съществуваща
обществено
значима
инфраструктура
в
заливаемите зони

299

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

2

2.2.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

300

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

2

2.1.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Отводняване на защитени с диги
низини

301

Северни

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни

Изработване или актуализиране

1.1.

Н

Н

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - реконструкция на
мостове в района на ж.п. гара "Дружба" - 2 бр.

Н

В
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

0

1
Бургаски реки

2

4

6

7

9
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

10
на аварийни планове за действие

11

302

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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)

303

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

2

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

304

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

305

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

306

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

307

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми
територии

Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми територии - съвместно с
МРРБ

С

308

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Закриване и рекултивиране на
стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни
предприятия

Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни предприятия - съвместно с
МРРБ

Н

309

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.3;3.4

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

310

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

311

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

С

312

Северни

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за

Дейности за защита на речните

Н

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия на гр. Камено ок. 1500 m, Нефтохим
- 3500 m

Н

Н

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

63

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

10
брегове и корита от ерозия вкл
биологично укрепване

11

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

0

1
Бургаски реки

2

4

6

7

313

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

3

314

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

315

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

316

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

317

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.1.;4.2.
; 1.1.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

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

318

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

319

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно провеждане на обучително-информационни
кампании

320

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

321

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

актуална
всички

Степен
на
отриц
възд.

Н

64

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9

10

11
Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

Степен
на
отриц
възд.

подготвеност за наводнения.
322

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

323

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

5

5.3.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Създаване на капацитет на
компетентните органи (РИОСВ
или БД)

324

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

325

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

326

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

5

5.4.

Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за създаване
или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за наводнения.

Създаване и надграндане на
информационна
система
за
мониторинг на водите, в т. ч.
специализирани бази данни

327

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

328

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_02

Айтоска - Айтос

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

329

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия - с. Равнец - 2000 m; участък от р.
Малката река, северно от с. Равнец, 500 m срещу течението,
от точка в северния край на селото; участък от р. Малката
река (некоригиран) южно от с. Равнец, 300 m по течението

С

330

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

1) Почистване на участък с дължина 500 m източно от с.
Равнец;
2) Почистване на участък от р. Малката река, северно от с.
Равнец, на 500 m срещу течението от точка в северния край
на
селото;
3) Почистване на участък от р. Малката река (некоригиран)
южно от с. Равнец, на 300 m по течението.

С

331

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване и възстановяване поводимостта на речното легло
на р. Чукарлийска (258768 лв.) и на речното легло на р.
Малка река, ляв приток на р. Чукарлийска (201312 лв.)

Н

332

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изпомпване
части

от

залети

ниски

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

Н

65

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

333

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

334

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

335

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

336

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

2,2

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

337

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

1.1.

338

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

1

3.1.

339

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

340

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

341

Северни
Бургаски реки

342

343

Степен
на
отриц
възд.

Н

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 6 бр. в рамките на с.
Равнец

Н

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

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

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи в
гр. Айтос и гр. Българово

Н

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

Чукарска Равнец

1

1.2.; 1.3. Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Регулиране нивото на подземните
води
при
опасното
им
повишаване или понижаване

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

Н
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№

Речен
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Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
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ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

344

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

345

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

346

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

4

4.2; 5.5

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

347

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_03

Чукарска Равнец

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

348

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия на с. Гълъбец

Н

349

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_01;
BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец;
Бяла - Оризаре

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Техническо задание и проект за изпълнение на превантивни
дейности по възстановяване на проводимостта на участъци
от речните легла на р. Хаджийска, р. Бяла и р. Казанлъшка

Н

350

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

на

Възстановяване на компрометирани диги - Възстановяване на
компрометирани диги L=200 m

С

351

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

352

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

В

353

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изпомпване
части

ниски

Н

354

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Н

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

от

залети
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9

10

11

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Изкупуване на частни терени,
които са в зони с голям риск от
наводнение

1.2.; 1.3. Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Регулиране нивото на подземните
води
при
опасното
им
повишаване или понижаване

7

Степен
на
отриц
възд.

355

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

356

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

357

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

358

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

359

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оценка на риска от наводнение на
съществуваща
обществено
значима
инфраструктура
в
заливаемите зони

360

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от р. Хаджидере - ок. 500 м

В

361

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

2

2.2.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток 1бр. в района на с.
Гълъбец

Н

362

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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)

363

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

364

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

2

2.2.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

1.1.

прегради

от

С

Н

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

365

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

366

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

3

367

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

3

368

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

369

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

370

Северни
Бургаски реки

371

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции L=700 m, H = 3,2 m преди с.
Гълъбец

Степен
на
отриц
възд.

В

3.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

Н

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

3

3.3.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване и стопанисване на
гола площ във вододайна зона на
язовир и/или на водохващане от
повърхностни води Изграждане
на защитен горски пояс

Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона
на язовир и/или на водохващане от повърхностни води.
Изграждане на защитен горски пояс - съвместно с МЗХ

Н

Хаджидере Гълъбец

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

372

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

373

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

374

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

375

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

376

Северни

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере -

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на

Провеждане на консултации с

Провеждане

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ
С

Н

на

консултации

с

обществеността

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

0

1
Бургаски реки

2

4
Гълъбец

6

7

9
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

10
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

11
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

377

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно провеждане на обучително-информационни
кампании

378

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

379

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

380

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

381

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

382

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

383

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

384

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_04

Хаджидере Гълъбец

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

385

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия - 1000 м в с. Рудник, 1000 м в с.
Черно море

Н

386

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на река Дермен дере от южния край на с. Черно
море на северозапад 2 000 м извън регулацията на кв. Черно
море

Н

387

Северни

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере -

1

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,

Изпомпване

от

залети

ниски

Н
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№

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

1
Бургаски реки

2

4
Черно море

6

10

11

388

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

2.1; 2.2

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 2 бр. в с. Рудник и 1
бр. в с. Черно море

Н

389

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

390

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи

391

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - 1000 м в с. Рудник, 1000 м в с.
Черно море

Н

392

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

393

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

394

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оценка на риска от наводнение на
съществуваща
обществено
значима
инфраструктура
в
заливаемите зони

395

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

396

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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)

0

Речен
басейн

Прио Цел
ритет (и)

7

Тип мярка

9
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Степен
на
отриц
възд.

части

Н

71

Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

3.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

Степен
на
отриц
възд.

397

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

2

398

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

399

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

400

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Закриване и рекултивиране на
стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни
предприятия

Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни предприятия - съвместно с
МРРБ

Н

401

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

402

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

403

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

3.3.; 3.4. Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Забрана за дейности свързани с
пресушаване на блата и други
влажни територии

404

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

С

405

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

3.4.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

Н

406

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

407

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за

Подготовка на населението за
действие при наводнения

3.3.

Н

Н

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

72
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

наводнения.
408

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

409

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

410

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно
провеждане на обучително-информационни
кампании

411

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

412

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

413

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

414

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

415

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

416

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

417

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_05

Дермендере Черно море

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

418

Северни

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска -

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,

Почистване и стопанисване на

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на

Н

73

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

0

1
Бургаски реки

2

4
Съдиево

6

7

9
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

10
речните легла в границите на
урбанизирана територия

11
урбанизирана територия - 1000 м в района на с. Съдиево

419

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на участък от речното легло на р.
Съдиевска с дължина 400 m, разположен до язовир Съдиево,
северно от с. Съдиево, при установяване на влошена
проводимост (осигурена проводимост към есен 2015 г.).

С

420

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

421

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

1

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изпомпване
части

ниски

Н

422

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Н

423

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

424

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

425

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

426

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

2

2.1; 2.2

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

427

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

3

3.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

428

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

3

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

3.1.

от

залети

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

С

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 2 броя в с. Съдиево

Н

Н

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11
Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

429

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

430

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

431

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

432

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

433

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

434

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

435

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

436

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

437

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

438

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

актуална
всички

Степен
на
отриц
възд.

С

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

439

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

440

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

441

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти. - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

442

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

443

Северни
Бургаски реки

BG2_APSFR_SE_06

Садиевска Съдиево

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

444

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

1.1

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци от моста на р. Русокастренска
в западния край на с.Сърнево, на пътя с.Сърнево-Аспарухово
(300 m); стария мост на р.Крушовска в западния край на
с.Сърнево, на пътя с.Сърнево-с.Аспарухово (300 m); дере
северно от с. Ливада–водосбор на скатни води, 600 m северно
от
моста.

Степен
на
отриц
възд.

Н

Проект на община Камено за почистване на участък с
дължина 1900.00 m, южно от пешеходен мост с координати
WGS 84:N 42°27'03.3, Е27°13'01.8 , до пресичане на оста на
реката с южната регулационна граница на с. Ливада, с
координати на оста WGS 84: N42°26'16.7, E27°13'15.9.
445

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - 500 м от р. Русокастренска и
400 м от десния й приток, в зоната на с. Сърнево, 500 м от р.
Русокастренска в зоната на с. Желязово, 1000 м в зоната на с.
Русокастро, 1500 м от левия приток на р. Русокастро в зоната
на с. Ливада, 1000 м от р. Русокастренска в зоната на с.
Тръстиково

Н

446

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

447

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

2.1; 2.2

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 3 бр. в с. Сърнево, 1
бр. с. Желязово, 1 бр. в с. Русоакстро, 3 бр. Ляв приток на р.
Русокастренска в зоната на с. Ливада, 1 бр. на р.

Н

1.1
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10

въздействие върху водния режим.

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
Русокастренска в с. Тръстиково

448

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Ограничаване уплътняването на
почвите
(запечатване)
като
следствие на урбанизацията

Н

449

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

450

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

1.1.; 3.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

451

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

452

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

2

2.2.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Регулиране нивото на подземните
води
при
опасното
им
повишаване или понижаване

453

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

454

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми
територии

Ликвидиране или ограничаване експлоатацията на депа за
отпадъци, особено в заливаеми територии - съвместно с
МРРБ

С

455

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

3

3.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

Закриване и рекултивиране на
стари и вече неизползваеми
промишлени зони или отделни
предприятия

Н

456

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

С

457

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

не

458

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

Н

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

С

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

459

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

460

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

461

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

462

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

463

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

464

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

465

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

466

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

467

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

468

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти. - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

469

Мандренски

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на

Организация и информиране на

Организация и информиране на заинтересованите страни

актуална
всички

Степен
на
отриц
възд.

Н

78

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
- Русокастро

6

0
реки

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

10
заинтересованите страни надолу
по речното течение

11
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

Степен
на
отриц
възд.

470

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_01

Русокастренска
- Русокастро

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

471

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

1

1.1; 2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - L=1400 m от р. Господаревска
в урбанизираната зона на с. Люлин и L=100 m от левия й
приток, непосредствено над заустването му в р.
Господаревска

Н

472

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

1

1.1;1.2

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

473

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане
състоянието
язовири

и
подобряване
на съществуващи

Поддържане и подобряване състоянието на съществуващите
язовири Люлин 1 и Първенец

Н

474

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

1

2,1

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на мостове и др. тесни места, които водят до
подприщване на речния отток - 1 бр. мост и 1 бр. брод на р.
Господаревска, 1 бр. мост на левия приток на р.
Господаревска

Н

475

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

476

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

477

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

478

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

2

2.1.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните

Отводняване на защитени с диги
низини

Отводняване на защитени с диги низини А=5 дка

В
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Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

9
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

11

479

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

480

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

481

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

2

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изпомпване
части

482

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

2

2.2.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

483

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

3

484

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

3

485

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

486

Мандренски
реки

487

от

залети

Наличие на авариен план

ниски

прегради

Степен
на
отриц
възд.

Н

от

Н

3.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

Н

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

3

3.3.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Забрана за нови корекции на
участъци от реките, попадащи в
границите на защитени територии
и защитени зони от НЕМ Натура
2000

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

488

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

489

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

490

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

Н

С

80
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

6

7

9

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10
от струпвания на лед

Степен
на
отриц
възд.

11

491

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

492

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно
провеждане на обучително-инфорамицонни
кампании

493

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

494

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на необходимата информация в реално време
за количеството на водните ресурси на заинтересованите
лица и обществеността в целия речен басейн

495

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

496

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

497

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти. - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

498

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

499

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_02 Господаревска Люлин

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

500

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия на с. Момина църква - L=1200 м от
левия приток на р. Факийска, L=2800 м от р. Факийска и
L=600 м от десния приток на р. Факийска

С

501

Мандренски

BG2_APSFR_МА_03

Факийска -

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от

Реконструкция и поддържане на

Реконструкция и поддържане на корекциите L=200 m на

С
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Момина църква

6

0
реки

Прио Цел
ритет (и)

502

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

1

503

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

1

504

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

1

505

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

506

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

507

Мандренски
реки

508

7

1.1.

Тип мярка

9
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).
Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

Степен
на
отриц
възд.

11

корекциите

левия приток на р. Факийска

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции с дължина L=1200 m от левия
приток на р. Факийска, L=1300 м от р. Факийска и L=600 м
от десния приток на р. Факийска

В

1.1.; 3.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

Н

1.1.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 3 бр. на левия
приток на р. Факийска и 1 бр. на десния

Н

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

Факийска Момина църква

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Ограничаване уплътняването на
почвите
(запечатване)
като
следствие на урбанизацията

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

509

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

510

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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)

511

Мандренски

BG2_APSFR_МА_03

Факийска -

2

2.1.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на

Отводняване на защитени с диги

Н

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

С

Отводняване на защитени с диги низини с площ А=5 дка.

В

82

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Момина църква

6

0
реки

Прио Цел
ритет (и)

7

Тип мярка

9
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

11

Степен
на
отриц
възд.

низини

512

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

2

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

513

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

514

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

2

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изпомпване
части

515

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

2

2.2.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък с дължина L=50 m

Н

516

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

517

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

518

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

519

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

520

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

Н

521

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

522

Мандренски

BG2_APSFR_МА_03

Факийска -

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на

Подготовка на населението за

от

залети

на

Възстановяване на компрометирани диги с дължина L=200 m

ниски

прегради

С

Н

С

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Момина църква

6

7

9
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

10
действие при наводнения

11
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

0
реки

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

523

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

524

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

525

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

526

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

527

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

528

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

529

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

530

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

531

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

532

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_03

Факийска Момина църква

5

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

5.5.

Степен
на
отриц
възд.

84

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

533

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речен участък около мост западно от с.
Проход с дължина 1200 m (300 m срещу и 900 m по
течението на реката) при нарушаване на проводимостта
(осигурена проводимост към есен 2015 г.).

Н

534

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна в урбанизираната зоната на с.
Проход - L=1200 м от р. Средецка и L=500 м от десния и
приток.

Н

535

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.1.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Изкуствено оформяне на речните
корита с цел забавяне на
оттичането

Изкуствено оформяне на речните корита с цел забавяне на
оттичането - 1000m

В

536

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

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

537

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от дере - L=500 m oт десния
приток на р. Средецка

В

538

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

539

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Ограничаване уплътняването на
почвите
(запечатване)
като
следствие на урбанизацията

540

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

541

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.2.; 1.3. Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Регулиране нивото на подземните
води
при
опасното
им
повишаване или понижаване

542

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

543

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на

Оценка на риска от наводнение на
съществуваща
обществено

Н

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

С

Н

85

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

10
значима
инфраструктура
заливаемите зони

11
в

544

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

2

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

545

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

2

2.1; 2.2

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

546

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

547

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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)

548

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

549

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

2

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изпомпване
части

550

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

3

551

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

3

552

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

553

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

от

залети

Степен
на
отриц
възд.

на

Възстановяване на компрометирани диги - 1000 m

С

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - разширяване на 1
бр. мост.

Н

ниски

Н

3.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

Н

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

3

3.3.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Забрана за нови корекции на
участъци от реките, попадащи в
границите на защитени територии
и защитени зони от НЕМ Натура
2000

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

554

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

555

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

556

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

Н

557

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

558

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

559

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

560

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

561

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно провеждане на обучително- информационни
кампании

562

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

563

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

актуална
всички

С
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№

Речен
басейн
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прилагане/
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РЗПРН - код

РЗПРН
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Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

564

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

565

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

566

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

567

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

568

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_04

Средецка Проход

5

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

569

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.; 2.2. Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия на с. Голямо Буково - L=1100 m от
р. Факийска и L=400 m от десния й приток

С

570

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.; 2.2. Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване на участък около мост на р.Факийска северно от
с. Голямо Буково (500 m (250 m преди и 250 m след моста)) и
на участък южно от с. Голямо Буково с дължина 800 m, от
точка с координати N 42°10'43.65" E 27°10'58.7" до южната
граница на регулацията на селото.

С

571

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

Възстановяване на компрометирани диги L=300 m в
урбанизираната част на с. Голямо Буково

С

572

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

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

573

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дере

Удълбочаване на участъци от р. Факийска - L=1100 m, t=0,5
до 1 m

В

574

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

2.1.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на мостове, които водят до подприщване на
речния отток - 1 бр. на р. Факийска

Н

575

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

5.5.

на
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0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

9

Мярка

10
водонепропускливи
конструкции

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
преградни

576

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

577

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна - 1000 m

Н

578

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

579

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

580

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

581

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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)

582

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

583

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

2

584

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

2

1.3.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изпомпване
части

от

залети

585

Мандренски

BG2_APSFR_МА_05

Факийска -

2

2.2.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,

Изграждане

на

прегради

2.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

на

С

ниски

Н

от

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Голямо Буково

6

0
реки

Прио Цел
ритет (и)

586

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

1

587

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

3

588

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

3

589

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

590

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

591

Мандренски
реки

592

7

Тип мярка

9
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

11

Степен
на
отриц
възд.

чували с пясък

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Удълбочаване на участъци от
дерета

3.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

3

3.3.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Забрана за нови корекции на
участъци от реките, попадащи в
границите на защитени територии
и защитени зони от НЕМ Натура
2000

Факийска Голямо Буково

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

С

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

Н

593

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

594

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

595

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

596

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

1.1.

Удълбочаване на участъци от дере L=300 m

В

Н

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

597

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно провеждане на обучително-информационни
кампании

598

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

599

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

600

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

601

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

602

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

603

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

604

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_05

Факийска Голямо Буково

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

605

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване
преминаване на висока вълна L=800 m от р. Факийска и
L=700 m от левия й приток; Почистване на участък от точка
югозападно от с. Факия с координати N 42°10'56.51" и Е
27°04'47.33" до югозападната граница на регулацията на
селото

Н

606

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от леглото на р. Факийска с дължина
500 m от границата на регулацията на с. Факия по течението
на реката до точка с координати 42°11'14.5"N и E
27°05'46.3"E и на участък с дължина 500 m от точка
югозападно от с. Факия с координати 42°10'56.51"N и Е

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9

10

11
27°04'47.33"E до югозападната граница на регулацията на
селото.

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

7

Степен
на
отриц
възд.

607

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

608

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекции с дължина L=400
m

С

609

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

1.1.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - разширяване на
мостове - 1 бр. на р. Факийска и 1 бр. на левия й приток

Н

610

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

611

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

612

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

613

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оценка на риска от наводнение на
съществуваща
обществено
значима
инфраструктура
в
заливаемите зони

614

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

2

Възстановяване на компрометирани диги L=200 m

С

615

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

616

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска

Преразглеждане и допълнение
към разрешителни режими и
съответни
разрешителни
за

2.1.; 1.1. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Възстановяване
компрометирани диги

на
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9

10
големи съоръжения, строежи и
дейности с опасни вещества в
заливаемите зони (Севезо-обекти
и такива подлежащи (действащи
въз основа) на комплексни
разрешителни)

11

опасност.

617

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

618

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

619

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

3

3.3.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Забрана за нови корекции на
участъци от реките, попадащи в
границите на защитени територии
и защитени зони от НЕМ Натура
2000

620

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

621

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

622

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

623

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

624

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

625

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

626

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Степен
на
отриц
възд.

Н

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

С

93
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
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0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

6

7

9

10

11

627

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

628

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

629

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

630

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

631

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти. - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

632

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

633

Мандренски
реки

BG2_APSFR_МА_06

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

634

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

635

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

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

636

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

2.2.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

637

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране

Степен
на
отриц
възд.

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия - 1500 м в с. Ясна Поляна

Н

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на "тесните места" като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 2 бр. в с. Ясна
Поляна

Н

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез уплътняване на основата, ползване на водоустойчиви

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

Тип мярка

7

9
използването на земята или регулации.

сгради

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

11
материали, по-високи нива на помещенията в приземните
етажи, ограничения за складиране на лесно запалими
вещества, замърсяващи химикали и пестициди. 100 часа
консултантски услуги

Степен
на
отриц
възд.

638

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

639

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Ограничаване уплътняването на
почвите
(запечатване)
като
следствие на урбанизацията

Н

640

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Н

641

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

642

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

643

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

2

2.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

644

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

2

2.2.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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)

645

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

646

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

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

С

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

0

1

2

4

6

647

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

648

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

649

Южно Бургаски
реки

650

Степен
на
отриц
възд.

7

9

10

11

3

3.3.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Създаване или възстановяване
чрез оводняване на влажна зона

Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна
зона (Дяволско блато)

Дяволска -Ясна
поляна

3

3.4.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

С

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

не

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

Н

651

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

652

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

653

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

654

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

655

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

656

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

0

1

2

4

6

657

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

658

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

659

Южно Бургаски
реки

660

Степен
на
отриц
възд.

7

9

10

11

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

Дяволска -Ясна
поляна

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти. - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

661

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_01

Дяволска -Ясна
поляна

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

662

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване и стопанисване на речните легла в границите на
урбанизирана територия - Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на урбанизирана територия - 1000
м в с. Младежко

Н

663

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.1.; 1.2. Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

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

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

С

664

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.1.; 2.2. Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Реконструкция и поддържане на
корекциите

Реконструкция и поддържане на корекциите L=500 m в с.
Младежко

С

665

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на нови корекции

Изграждане на нови корекции L=500 m в с. Младежко

В

666

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
чрез 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. 100 часа
консултантски услуги

Н

667

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Ограничаване уплътняването на
почвите
(запечатване)
като
следствие на урбанизацията

Н

97

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

0

1

2

4

6

668

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

669

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

670

Южно Бургаски
реки

671

7

9

10

11

1

2.2.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

Разширяване на "тесните места"
като мостове и др, които водят до
подприщване на речния отток

Разширяване на „тесните места” като мостове и др., които
водят до подприщване на речния отток - 2 бр.

Младежка Младежко

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

1

1.4.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

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

672

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

2

2.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

673

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние

674

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.3.; 3.4. Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи
дървесни видове

С

675

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.4.

Защита, регулиране на водния отток, мерки, включващи физически въздействия за
регулиране на оттока, като например конструкцията, модификацията, или
отстраняването на съоръжения за задържане на вода (напр., диги или разработване
на правила за регулиране на съществуващия отток) и имащи значително
въздействие върху водния режим.

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

Н

676

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.3.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

Забрана за нови корекции на
участъци от реките, попадащи в
границите на защитени територии
и защитени зони от НЕМ Натура
2000

677

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

678

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.3.; 3.4. Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране

Опазване
заливаеми

на

Степен
на
отриц
възд.

Н

Н

Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в
добро състояние - съвместно с МРРБ и Асоциациите по ВиК,
общините и Областните администрации

Н

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

крайбрежните
ивици
и

98
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

Тип мярка

7

9
използването на земята или регулации.

Мярка

10
принадлежащите
водохранилищата

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
земи

на

679

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.3.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Въвеждане и изпълнение на
изисквания за добро земеделско и
екологично
състояние
на
селскостопанските площи

Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско
и екологично състояние на селскостопанските площи съвместно с МЗХ

680

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.4.

Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

Н

681

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.3.; 3.4. Защита на управлението на природните наводнения / управление на оттока и на
водосборния басейн. Мерки за намаляване на водния отток чрез естествени или
изкуствени системи за отводняване, като надземни уловители на потока и / или
съхранение, повишаване на инфилтрация, и т.н., и включващи канализационни,
заливни работи и залесяване на бреговете, които възстановяват природните
системи, за подпомагане на забавянето на течението и съхраняването на водата.

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

Н

682

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

3

3.3.;3.4.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Забрана за сечи на естествена
дървесна
растителност
по
бреговете и островите в реката
(галерийните гори по речните
брегове)

683

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Подготовка на населението за
действие при наводнения

Подготовка на населението за действие при наводнения - 1
брой интернет страница; до 10 000 дипляни

684

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

4

4.1; 5.2

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед достъп до информация на всички заинтересовани страни

685

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на консултации с
обществеността при разработване
на мерки за превенция от
наводнения

Провеждане на консултации с обществеността при
разработване на мерки за превенция от наводнения минимум 1 работна среща годишно с около до 20 участника

686

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно провеждане на обучително- информационни
кампании

687

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

4

4.2.

M42 - Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на
извънредни ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното
планиране
на
реакция
при
извънредни
ситуации.
M44 - Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване
на подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици
от тях.

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

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

688

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за

Информиране и осигуряване на
широк достъп до прогнози за

Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за
водните нива, оттока и опасността от струпвания на лед -

99
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10
водните нива, оттока и опасността
от струпвания на лед

11
достъп до информация на всички заинтересовани страни

наводнения.

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

689

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

5

5.3.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Обмяна на знания и опит

Обмяна на знания и опит - осигурява трансфер на знания,
опит и полезна информация от водеща организация към
други реципиенти. 20 участника

690

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

5

5.4.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

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

Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното
състояние на потенциално опасните водни обекти. - 30 ч. за
експертни становища и организиране на 1 комисия на
компетентни държавни органи

691

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

5

5.4.; 4.1. Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

Организация и информиране на
заинтересованите страни надолу
по речното течение

Организация и информиране на заинтересованите страни
надолу по речното течение - засилена комуникация в рамките
на целия речен басейн

692

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

5

5.5.

Подготвеност, друга подготвеност, друга мярка за създаване или засилване на
подготвеността за наводнения и за намаляване на неблагоприятните последици от
тях.

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

693

Южно Бургаски
реки

BG2_APSFR_UI_02

Младежка Младежко

4

4.2; 5.5

M41 - Подготвеност, прогнозиране и предупреждение за наводнения, мярка за
създаване или подобряване на система за прогнозиране и предупреждение за
наводнения.
M43 - Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за
създаване на система или за подобряване на обществената информираност и
подготвеност за наводнения.

Предоставяне
на
информация
на
заинтересовани страни

актуална
всички

Предоставяне на актуална информация на всички
заинтересовани страни за количеството на водните ресурси в
целия речен басейн

694

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Актуализация на плана за
управление
на
защитенатата
местност Дуранкулашко езеро с
анализи и мерки предвид морски
наводнения

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - 1 брой план

695

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от дере през с. Дуранкулак с дължина
50 m от двете страни на mоста при влошена проводимост
(осигурена проводимост към есен 2015 г.)

Н

696

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/
реконструкция/
поддържане
на
буна;
Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на вълнобойна стена

Аварийно брегоукрепване и отводняване на къмпинг
"Космос", с. Дуранкулак с обща дължина на линейните
брегоукрепителни (1. Брегоукрепително съоръжение №1:
буна с дължина 60 m и нисък кей с дължина 20 m; 2.
Подпорна стена №2A с дължина 170 m; 3. Подпорна стена
№2B с дължина 135 m; 4. Подпорна стена №3 с дължина 108
m; 5. Рибарски хелинг с дължина 90 m), с координати:

В

т. 23: 43°41'56,0"E;28°34'19,1"N;
т. 51: 43°41'50,8"E;28°34'03,7"N;
т. 29: 43°41'55,7"E;28°34'16,3"N;
т. 55: 43°41'54,6"E;28°34'12,7"N;
т. 27: 43°41'55,6"E;28°34'17,3"N;
т. 65: 43°41'53,5"E;28°34'17,5"N

100

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

697

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - минимум 1 път
годишно

698

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Образователни
дейности
и
информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в
община Шабла и кметство
Дуранкулак

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Шабла и кметство
Дуранкулак

699

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Шабла и кметство
Дуранкулак

700

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация
и карти за наводненията - направа и поддържане на интернет
страница

701

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_01

Черно море Дуранкулак

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
община Шабла и кметство Дуранкулак.

702

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

1) Почистване на участък от дере с дължина 100 m след с.
Езерец при влошена проводимост (осигурена проводимост
към
есен
2015
г.);
2) Почистване на участъци от р. Шабленска с дължина 50 m
от двете страни на четирите моста в гр. Шабла при
установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост към есен 2015 г.)

Н

703

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен
материал - 100 m дължина, 2,5 m височина .

С

704

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - временна
преграда с дължина L = 50 m, височина 2,5 m.

Н

705

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Популяризиране
и
подпомагане
използването
на
застрахователни имуществени продукти в застрашените от
наводнения райони - застраховка на резиденция (гостна и 2
вили)

706

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
- броя и вида на обектите се определя при необходимост,
която не може да се прецени на този етап

Н

707

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

2

2.2.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление

Изграждане на
чували с пясък

Изграждане на прегради от чували с пясък - временни
прегради от чували с пясък и сглобяеми панели на

Н

прегради

прегради

от

101

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9

10

11
индустриален обект източно от град Шабла – стопански двор
и параклис, с дължина 200 m, височина 1 m

2.2.; 1.1. Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на ПСОВ
Шабла - броя и вида на обектите се определя при
необходимост, която не може да се прецени на този етап

7
наводнения или политики.

708

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

2

709

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - актуализиране плана за управление на защитената
местност Шабленско езеро с анализ и мерки при морски
наводнения

710

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията в община Шабла и
кметство Дуранкулак - 25 души, през година

711

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Шабла и кметство
Дуранкулак - 25 души, през година

712

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Шабла и кметство
Дуранкулак - ежегодни: направа и поддържане на интернет
страница, флаери и медийни публикации

713

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация
и карти за наводненията в община Шабла и кметство
Дуранкулак - направа и поддържане на интернет страница

714

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на жителите
от 20 къщи от рибарското селище

715

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на речното корито на р.Суха река (Шабленска) с
дълж. 3300 м в участъка на преминаване през гр.Шабла за
осигуряване проводимосдтта при високи води - етап 1 от
Проект за почистване на р. корито и изграждане на 3 бр.
пасарелки за осигуряване на пешеходни връзки от двете
страни на реката.(3405027 лв.)

716

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_02

Черно море Шабла

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Изготвяне и/или актуализиране на разпоредби за
организацията и дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от аварии на държавните
органи, органите на местното самоуправление и местната
администрация
и
бизнеса
необходимия
брой
административни актове

717

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участъци от р. Батова - мост между гр.
Кранево и к. к. Албена (по 100 m от двете страни на моста);
при вливането си в Черно море - устието на реката (100 m);
мост на път I - 9, преди гр. Кранево, до ПСОВ Албена (400 m
от двете страни на моста); 3 броя плочести водостока на
територията на резерват "Балтата", на път I - 9,в посока к. к.
Албена - гр. Кранево (300 m) (осигурена проводимост към

Степен
на
отриц
възд.

Н

Н

Н
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
есен 2015 г.)

718

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Почистване и стопанисване на
речните легла в границите на
урбанизирана територия

Почистване на коритото на река Батовска в участъка и от
кръстовище на главен път Е 87 I-9 до
III-902
(Бензиностанция "Бултрак") до Черно море-от км 0+630 до
км 3+945, за І-ви етап

Н

719

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район около заведение - Павилион тераса, да се
предвидят мерки за защита и укрепване на сградите. Броя и
вида на обектите се определя при необходимост, която не
може да се прецени на този етап

Н

720

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Ремонт на участък от дамба с дължина 630 метра,
разположен източно от буна 206

С

721

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя на
оттичане на високите води - 10 засегнати обекта (яхт клуб,
търговски сгради, 3-4 жилищни сгради, ресторанти и хотели
(xотел „Селена“, xотел „Мистрал“ и др.) в тила на яхтеното
пристанище)

722

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - временна
преграда с дължина 200 m и височина 1 m.

723

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Проверка на основите и устойчивостта на нови сгради в гр.
Балчик - 5 засегнати обекта

724

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
- броя и вида на обектите се определя при необходимост,
която не може да се прецени на този етап

Н

725

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
- броя и вида на обектите се определя при необходимост,
която не може да се прецени на този етап

Н

726

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя на
оттичане на високите води - 36 засегнати обекта в к. к.
Албена

727

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя на
оттичане на високите води - около 20 хотела и ваканционни
селища, в това число: хотелски комплекс „Извора“, Белвю
Кранево, Вила Амфора, Хотел Фрегата, Аква Лайф Тауър,
Аква Лайф, Дружба Бей Гардън.

728

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Популяризиране и подпомагане
използването на застрахователни

Популяризиране
и
подпомагане
използването
на
застрахователни имуществени продукти в застрашените от

прегради

Н

103
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10
имуществени
застрашените
райони

продукти
в
от
наводнения

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
наводнения райони - 10 сгради

729

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

1

1.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - за целия курортен комплекс

730

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя на
оттичане на високите води - проверка на основите и
устойчивостта на ПСОВ Балчик

731

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

2

2.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - изготвяне на план за защита на ПСОВ Балчик, при
аварии

732

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

2

2.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Популяризиране
и
подпомагане
използването
на
застрахователни имуществени продукти в застрашените от
наводнения райони - застраховане на яхтено пристанище
Балчик

733

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - актуализиране плана за управление на ЗМ Тузлата
с анализ и мерки при морски наводнения

734

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - актуализиране плана за управление на резерват
Балтата, предвид вероятността от навлизане на морска вода

735

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията - 50 души, през година

736

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения. - 50 души, през година

737

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - ежегодни: направа и поддържане на
интернет страница, флаери и медийни публикации

738

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Обезпечаване на публичен достъп до наличната информация
и карти за наводненията - направа и поддържане на интернет
страница

739

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - при настъпила необходимост

740

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - при настъпила необходимост

104
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

741

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_03

Черно море Балчик

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Изготвяне и/или актуализиране на разпоредби за
организацията и дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от аварии на държавните
органи, органите на местното самоуправление и местната
администрация
и
бизнеса
необходимия
брой
административни актове

742

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на източно и западно дере в кв. Аспарухово при
установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост към есен 2015 г.)

Н

743

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен
материал - оформяне на пясъчни защитни валове пред
заведенията по Алея първа в тила на буна 101 на гр. Варна с
обща дължина 300 m временна преграда, височина 1,5 m.

С

744

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Изграждане/реконструкция/поддържане на дамба - поетапна
реконструкция на съществуваща каменно-насипна дамба в
участък с дължина 600 m на Алея първа, гр. Варна

Н

745

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен
материал - оформяне на пясъчни защитни валове пред
заведенията в тила на плажове Северен, Централен и Южен,
както и малка част от басейн „Приморски“, гр. Варна - 150 m
дължина, височина 2,5 m

С

746

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Изграждане/реконструкция/поддържане
на
дамба
удължаване на съществуващата дамба с 50 m пред
заведенията в тила на плажа на Варна

Н

747

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - чували с пясък и
прегради от сглобяеми панели пред заведенията по Алея
първа в тила на буна 101 на гр. Варна - 100 m временна
преграда с височина 1 m

Н

748

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Популяризиране
и
подпомагане
използването
на
застрахователни имуществени продукти в застрашените от
наводнения райони - застраховка на сгради и съоръжения на
ЖП Гара, Транспортна болница, Митница, ОМВ
бензиностанция, Хотел „Аква“, магазин „Узунов“, жилищни
и търговски сгради по ул.Цариброд

не

749

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

2

2.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Изготвяне на специални планове при прилагане на директива
"Севезо" - базите на Трансстрой и на МТГ Делфин, да
допълнят аварийните си планове с мерки за защита в случай
на морски наводнения - 2 броя планове за 5 години

750

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация - Да се
предвиди допълнителна локална защита за всички
потенциални източници на замърсяване в предприятията:
МТГ Делфин и Трансстрой

В

751

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

2

2.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление

Изграждане на
чували с пясък

Изграждане на прегради от чували с пясък - чували с пясък
пред търговски складове с обща дължина 100 m и височина

Н

прегради

прегради

от

105
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10

наводнения или политики.

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
2,0 m

752

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на вълнобойна стена

Изграждане/реконструкция/поддържане на вълнобойна стена
- изграждане на вълнозащитна стена за защита на
транспортната връзка за Девня с височина 2 m и дължина 400
m

753

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - актуализация на плановете за действие при аварии
на осем значими пристанища: Морска гара, яхтено
пристанище, Пристанище Варна-Изток и военно-морска база,
Пристанище
„Петрол“,
Пристанище
Одесос
ПБМ,
Пристанище КЗ, Пристанище КРЗ, Пристанище „Приста
Ойл“ - 8 броя планове за 5 години

754

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Изготвяне на специални планове при прилагане на директива
"Севезо" - актуализация на плановете за действие при аварии
на
по-значими
обекти-замърсители
на Островната
промишлена зона на Варна: База „Петрол“, ПЧМВ, КРЗ
Одесос и промишлени обекти в западната част на островната
промишлена зона на Варна - 10 броя планове за 5 години

755

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация - да се
предвиди допълнителна локална защита за всички
потенциални източници на замърсяване в предприятията:
База „Петрол“, ПЧМВ, КРЗ Одесос и промишлени обекти в
западната част на островната промишлена зона на Варна (по
индивидуални проекти за всеки обект)

756

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изработване или актуализиране на аварийни планове за
действие - 4 броя планове за 5 години

757

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Изготвяне на специални планове при прилагане на директива
"Севезо" на рисковите предприятия - базите на Трансстрой и
на МТГДелфин, да допълнят аварийните си планове с мерки
за защита в случай на морски наводнения - 2 броя планове за
5 години.

758

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Изграждане на земно-насипна дига и комбинация - Да се
предвиди допълнителна локална защита за всички
потенциални източници на замърсяване в предприятията:
МТГ Делфин и Трансстрой - по индивидуални проекти за 2
обекта

759

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Прилагане и адаптиране на мерки за защита на нови или
съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се на пътя на
оттичане на високите води - дължина на участъка 1,2 km.

760

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в общините Варна и
Белослав, селата Казашко, Езерово и Страшимирово - 200
души, през година

761

Черноморски

BG2_APSFR_BS_04

Черно море -

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни

Изработване или актуализиране

Изработване или актуализиране на аварийни планове за

С

В

В
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Варна

6

7

9
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

10
на аварийни планове за действие

11
действие - 8 броя планове за 5 години на всяко от осемте
значими пристанища: Морска гара, яхтено пристанище,
Пристанище Варна-Изток и военно-морска база, Пристанище
„Петрол“, Пристанище Одесос ПБМ, Пристанище КЗ,
Пристанище КРЗ, Пристанище „Приста Ойл“.

0
басейн

Прио Цел
ритет (и)

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

762

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в общините Варна и
Белослав, селата Казашко, Езерово и Страшимирово - 200
души, през година

763

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - ежегодни: направа и поддържане на
интернет страница, флаери и медийни публикации

764

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - информиране на обществеността и
евакуиране на хората от рибарското селище в "Малка чайка"
при настъпила необходимост

765

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - информиране на обществеността и
евакуиране на хората от индустриална зона до с. Казашко"Пирамид" ООД и от складова база при настъпила
необходимост

766

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - информиране на обществеността и
евакуиране на хората от засегнатата жп. гара по линията
Варна-София при настъпила необходимост

767

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения - при настъпила необходимост

768

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_04

Черно море Варна

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Изготвяне и/или актуализиране на разпоредби за
организацията и дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от аварии на държавните
органи, органите на местното самоуправление и местната
администрация
и
бизнеса
необходимия
брой
административни актове

769

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от р. Двойница с дължина 4650 m от
мост изт. от с. Приселци по пътя Обзор-с.Приселци и до
заустване в морето до мост на главен път Е-87 Бургас-Варна,
преди регулацията на гр. Обзор.

Н

770

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен
материал - оформяне на пясъчни защитни валове пред
комплекс „Соу Луна Бей Резорт” и аквапарк в къмпинг Луна,
Обзор - 100 m дължина, височина 1,0 m

С

771

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

Изграждане на прегради от чували с пясък - поставяне на
временни прегради: чували с пясък пред "Соу Луна Бей
Резорт" и къмпинг Луна,Обзор с обща дължина 50 m и

Н

прегради

от

107

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
височина 1,0 m

772

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Популяризиране
и
подпомагане
използването
на
застрахователни имуществени продукти в застрашените от
наводнения райони - застраховка срещу морско наводнение
на хотел и ресторант в комплекс „Соу Луна Бей Резорт” и
аквапарк

773

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - поставяне на
временни прегради: чували с пясък пред комплекс
Сънрайз,Обзор с обща дължина 50 m и височина 0,5 m.

774

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Популяризиране
и
подпомагане
използването
на
застрахователни имуществени продукти в застрашените от
наводнения райони - застраховка срещу морско наводнение
на хотел в комплекс Сънрайз

775

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

Оформяне на изкуствени вълнозащитни насипи от местен
материал - оформяне на пясъчни защитни валове с дължина
100 m и височина 1,5 m височина пред Клуб-хотел Мирамар
и хотел „Рио Хелиос Бей”, до плажа, гр. Обзор

С

776

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - поставяне на
временни прегради от чували с пясък с обща дължина 70 m,
височина 1,5 m пред Клуб-хотел Мирамар и хотел "Рио
Хелиос Бей"

Н

777

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Популяризиране
и
подпомагане
използването
на
застрахователни имуществени продукти в застрашените от
наводнения райони - застраховка срещу морско наводнение
на хотел „Рио Хелиос Бей” (хотел и ресторант), Обзор

778

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Издаване
на
забрана
за
строителството в зони с риск от
наводнения

забрана за строителството на територии от южната страна на
р.Двойница

779

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

2

2.1.; 1.1. Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

Защитено от наводнения проектиране и изграждане на сгради
- при реконструкция или ново строителство в териториите
около бетоновия възел „Атлант Кръстев“ да се предвидят
мерки за защита на сградите - броя и вида на обектите се
определя при необходимост, която не може да се прецени на
този етап

Н

780

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

2

2.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - поставяне на
временни прегради от чували с пясък пред бетоновия възел
"Атлант Кръстев" с обща дължина 100 m и височина 0,5 m

Н

781

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на вълнобойна стена

Изграждане на вълнобойна стена за защита на транспортната
връзка по пътя Варна-Бургас с дължина 500 m и височина 1,5
m

С

782

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията в община Обзор на 25
души, през година

прегради

прегради

прегради

Н

108
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

783

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Обзор на 25 души,
през година

784

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Обзор: направа и
поддържане на интернет страница, флаери и медийни
публикации - ежегодно

785

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Предоставяне на информация в реално време за количеството
на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността в община Обзор - направа и поддържане на
интернет страница

786

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_05

Черно море Обзор

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
община Обзор - необходимия брой административни актове

787

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от р. Ахелой с дължина 1500 m, от
мост в западния край на гр. Ахелой до заустване в Черно
море при установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост към есен 2015 г.)

Н

788

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Техническо задание и проект за изпълнение на превантивни
дейности по възстановяване на проводимостта на участъци
от речното легло на р. Ахелой

Н

789

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

Оформяне на пясъчни защитни валове пред хотелите и
заведения на първа линия в к. к.Слънчев бряг с дължина 3 km
и височина 2 m, без участъците с дюни.

С

790

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

2.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - пред хотелите и
заведенията на първа линия в к. к.Слънчев бряг с обща
дължина 1 km и височина 2,0 m.

Н

791

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение в к. к.Слънчев бряг - за 18 обекта

792

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка за морско наводнение на хотели и ресторанти в
к. к.Слънчев бряг - за около 20 сгради - хотели, ресторанти и
др.

793

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

Оформяне на пясъчни защитни валове пред хотелите и
заведения до плажа на Равда с дължина 200 m и височина 1 m

прегради

С
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11
прегради

Степен
на
отриц
възд.

794

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Изграждане на прегради от чували с пясък - обща дължина
100 m временна преграда, височина 1 m.

Н

795

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

при реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашени райони, южно от р. Хаджийска, да се предвидят
мерки за защита и укрепване на сградите – броя и вида на
обектите се определя при необходимост, която не може да се
прецени на този етап

Н

796

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

при реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район, под х-л "Феста Панорама", да се предвидят
мерки за защита и укрепване на сградите - броя и вида на
обектите се определя при необходимост, която не може да се
прецени на този етап

Н

797

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Изграждане на дамба по крайбрежието на р. Ахелой с
дължина 1,4 km

В

798

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

2

2.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Поставяне на временни прегради: чували с пясък на
необезопасените от вълнобойната стена с обща дължина 500
m, височина 1,5 m

Н

799

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

2

2.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

изготвяне на аварийни планове за работа в случай на морско
наводнение на автогара, училище "Иван Вазов", детска
градина, поликлиника и болница в к. к.Сл. Бряг - 5 плана на 5
години

800

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на автогара, училище
"Иван Вазов", детска градина, поликлиника и болница в к.
к.Сл. Бряг - 5 засегнати обекта

801

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

2

2.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка за наводнение на 4 пристанища на Несебър:
търговско пристанище и морска гара, яхтено пристанище,
яхтено пристанище-юг - 4 пристанища

802

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията в община Несебър, к. к.
Слънчев бряг, село Равда и град Ахелой - 200 души, през
година

803

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Несебър, к. к.
Слънчев бряг, село Равда и град Ахелой - 200 души, през
година

804

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Несебър, к. к. Слънчев бряг,
село Равда и град Ахелой - ежегодни: направа и поддържане
на интернет страница, флаери и медийни публикации

прегради
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

805

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Предоставя на информация в реално време за количеството
на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността в община Несебър, к. к. Слънчев бряг, село
Равда и град Ахелой - направа и поддържане на интернет

806

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на децата от
училище „Иван Вазов“ и детска градина, и персонала и
пациентите в поликлиника и болницата в к. к. Сл. Бряг,
пожарната и полицейското управление - при настъпила
необходимост

807

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на посетители
и персонал от ресторантите до пристанището на Несебър при настъпила необходимост

808

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

5

5.5.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Изготвяне на аварийни планове за работа в случай на морско
наводнение на държавните институции: противопожарна
служба и полицейско управление в к. к.Сл. Бряг - 2 плана на
5 години

809

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_06

Черно море Несебър

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
община Несебър, к. к. Слънчев бряг, село Равда и град
Ахелой - необходимия брой административни актове

810

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1, 1.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Планиране и изграждане
на
линейни защитни съоръжения
/охранителни канали/

Укрепване брега на реката в точката на вливане на
дъждовните води от отводнителния канал (дъждовна
канализационна система) за предотвратяване на наводнения в
кв. Долно Езерово и кв. Лозово гр.Бургас. (42°31'15,3"N;
27°23' 46,1"E)

С

811

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

1) Брегоукрепителна дамба с дължина 978 m – предвижда се
ядро от скални блокове, защита и насип от взривена скална
маса в участък от 50 m, вълнобойна стена с височина 1,30 m
и дължина 742 m, монолитен стоманобетонен парапет с
дължина 225 m и настилка на секции с дължина 5 m. (Начало
ОК25 42°33'38,9"N; 27° 34'30,6"E; Край т.50 42°33'14,7"N;
27°34'03,9"E)
2) Нисък кей за приставане на малки плавателни съдове на
кота +1,00 m с дължина 35 m (географски координати на
характерна точка от пристанищното съоръжение: т. 29а:
42°33'23,10"N; 27°34' 15,0"E)

В

812

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на вълнолом

Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище
"Сарафово", гр.Бургас-изграждане на кейови стени и
съоръжения
към
тях
(Координати:
т.
83:
42°33'19,8"N;27°31'04,5"E
т. 59: 42°33'14,3"N;27°30'52,3"E)

С

813

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Аварийно укрепване на брега пред исторически паметник
„Параклис Сарафово" с дължина на дамбата L = 34,2 m и
координати:

С
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
42°33'32,8"N;27°32'22,7"E
42°33'32,6"N;27°32'24,2"E

814

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Реконструкция и надзиждане с 1,5 m на съществуващата
дамба от Ахелой до Поморие с дължина 7 км - 7 km
реконструкция

С

815

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Продължаване на съществуващата дамба с 1,7 km и височина
3,50 m на северния бряг на гр. Поморие - ново изграждане 1,7
km

В

816

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение в зона м/у Атанасовско езеро и морето - за 2
обекта

817

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Издаване
на
забрана
за
строителството в зони с риск от
наводнения

Издаване на забрана за строителството в зони с риск от
наводнения - зона м/у Атанасовско езеро и морето

818

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение в зона м/у Атанасовско езеро и морето - за 6
обекта

819

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение за ЖП Гара, транспортна болница, областна
администрация, Търговска гимназия, сграда на Община
Бургас, магазини и офиси, намиращи се в тази ниска част на
гр. Бургас - 12 сгради

820

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

застраховка за морско наводнение на ЖП Гара, транспортна
болница, областна администрация, Търговска гимназия,
сграда на Община Бургас, магазини и офиси, намиращи се в
тази ниска част на гр. Бургас - 12 сгради

821

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение - за сградата на Професионална гимназия по
корабоплаване - 1 сграда

822

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

#N/A

Отмяна на спортните мероприятия на стадион "Черноморец"

823

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район, квартал „Победа“ в гр. Бургас, да се
предвидят мерки за защита и укрепване на сградите - броя и
вида на обектите се определя при необходимост, която не
може да се прецени на този етап

824

Черноморски

BG2_APSFR_BS_07

Черно море -

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на

Прилагане и адаптиране на мерки

проверка на основите и устойчивостта на 10 сгради от кв.

Н

112

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Бургас

6

0
басейн

Прио Цел
ритет (и)

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

10
за
защита
на
нови
или
съществуващи
сгради
и
съоръжения, намиращи се на пътя
на оттичане на високите води

Степен
на
отриц
възд.

11
Горно Езерово - 10 сгради

825

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сградите на 1/3 от
кв. Горно Езерово + ОУ Хр.Ботев - 30 сгради

826

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Превенция, премахване или преместване, мярка за премахване на действия за
намаляване на неблагоприятните последици в опасните райони, или преместване на
дейности към области с по-ниска вероятност от наводнения и/или на по-ниска
опасност.

#N/A

своевременно преустановяване на движението на влакове по
жп линия в района на гара Вая

827

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Поставяне на временни прегради: чували с пясък и прегради
от сглобяеми панели пред 20 къщи от кв. Долно езерово - 300
л.м. временна преграда, височина 2 м

828

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение за мострена зала "Ситроен" и 3-етажна
индустриална сграда - за 2 обекта

829

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение за мострена зала "Ситроен" и 3-етажна
индустриална сграда - за 2 обекта

830

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за всички
потенциални източници на замърсяване с нефтопродукти в
автобаза "Пода" - по индивидуални проекти за всеки обект

831

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Актуализация на плановете за действие при аварии на
автобаза "Пода" - за един обект

832

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сградата на
автобаза "Пода" - за един обект

833

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за всички
потенциални източници на замърсяване от ПСОВ-Меден
рудник (без хвостохранилищата в съседство) - по
индивидуални проекти за всеки обект

В

834

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за всички
потенциални източници на замърсяване с нефтопродукти складова база "Деспред", бензиностанция, отделни
индустриални обекти и площадки - по индивидуални проекти
за всеки обект

В

прегради

Н

В

113

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

Степен
на
отриц
възд.

835

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Актуализация на плановете за действие при аварии на
складова база "Деспред", бензиностанция, отделни
индустриални обекти и площадки - за 4 броя плана

836

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на складова база
"Деспред", бензиностанция, отделни индустриални обекти и
площадки - за 4 обекта

837

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за всички
потенциални източници на замърсяване с нефтопродукти складово стопанство за втечнени газове (пропан
бутан,етилен) на Нефтохим Лукойл - по индивидуални
проекти за всеки обект

838

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Актуализация на плановете за действие при аварии на
складово стопанство за втечнени газове (пропан
бутан,етилен) на Нефтохим Лукойл - за 1 брой план

839

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на съоръженията на
складово стопанство за втечнени газове (пропан
бутан,етилен) на Нефтохим Лукойл - за 1 обект

840

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сграда и
съоръженията на гара Вая и прилежаща жп инфраструктура за 1 обект

841

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на дамба

Изграждане на дамба между базата на Трансстрой и ЮПЗ с
дължина 0,5 km и височина до 3 m (в тила на плажа)

В

842

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

1.1.; 3.1. Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически
въздействия в пресноводни канали, планински потоци, естуари, крайбрежни води и
области изложени на наводнения, като например изграждането, изменението или
отстраняването на съоръжения или изменението на канали, управление на
наносния транспорт, диги и др.

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

Изграждане на отводнителен канал за р. Дерментходжа в
участъка от ул."Одрин" до Бургаско езеро

Н

843

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

1.1.; 3.1. Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически
въздействия в пресноводни канали, планински потоци, естуари, крайбрежни води и
области изложени на наводнения, като например изграждането, изменението или
отстраняването на съоръжения или изменението на канали, управление на
наносния транспорт, диги и др.

Изграждане
на
нови
канализационни
мрежи
с
необходимия капацитет

Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване
наводненията в кв. Долно Езерово - първи етап от 5 978 910
лв.) етап 1 - 2 986 035 лв. етап 2 - 2 992 875 лв.)

Н

844

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/реконструкция/поддъ
ржане на вълнобойна стена

Изграждане на вълнобойна стена за защита на
международния път Варна-Бургас в участък 2,5 км с
варираща височина от 1.5 – 4 м

С

845

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховане за морски наводнения на 2 пристанища на
Бургас: старото и новото - 2 пристанища

В
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

9

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

10

11

Степен
на
отриц
възд.

райони
846

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Изграждане на дига с дължина 300 m и височина от 1 до 3м.
за защита на международния път Варна-Бургас в участък до
Мандренското езеро - 300 m Изграждане

В

847

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Актуализация на плановете за действие при аварии на позначими обекти-замърсители от промишлената зона на гр.
Бургас, северно от ул.Индустриална вкл. петролна база
„Петрол“ както и предприятията от промишлената зона в
участъкът между ул.Индустриална и морето, също Южна
промишлена зона вкл. КРЗ „Илия Бояджиев“ - 15 броя плана
за 5 години

848

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за потенциален
източник на замърсяване с нефтопродукти - бензиностанция
„Лукойл“, автосервиз и автомивка при северния вход на
Бургас - по индивидуални проекти за всеки обект

В

849

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за потенциален
източник на замърсяване с нефтопродукти - бензиностанция
„Лукойл“, тир-паркинг, индустриални сгради и площадки,
Автогара-Запад, индустриална зона с предприятия: ИТТ
България, Козлодуй ЕООД, Медина Мед, Брава ЕООД - по
индивидуални проекти за всеки обект

В

850

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

актуализация на плановете за действие при аварии на позначими обекти- бензиностанция „Лукойл“, тир-паркинг,
индустриални сгради и площадки, Автогара-Запад,
индустриална зона с предприятия: ИТТ България, Козлодуй
ЕООД, Медина Мед, Брава ЕООД - 10 броя плана

851

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение- за бензиностанция „Лукойл“, тир-паркинг,
индустриални сгради и площадки, Автогара-Запад,
индустриална зона с предприятия: ИТТ България, Козлодуй
ЕООД, Медина Мед, Брава ЕООД - 10 обекта

852

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за потенциален
източник на замърсяване - индустриална площадка до
Бургаско езеро с предприятията: Транспрес ООД, Фулда
България, Спиди - по индивидуални проекти за всеки обект

853

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

актуализация на плановете за действие при аварии на позначими обекти - индустриална площадка до Бургаско езеро с
предприятията: Транспрес ООД, Фулда България, Спиди - 3
броя плана

854

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение - индустриална площадка до Бургаско езеро с
предприятията: Транспрес ООД, Фулда България, Спиди - 3
обекта

855

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за потенциален
източник на замърсяване - ПСОВ на ВиК Бургас - по
индивидуални проекти за всеки обект

В

В
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

856

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

Актуализация на плановете за действие при аварии - ПСОВ
на ВиК Бургас - 1 брой план

857

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение - ПСОВ на ВиК Бургас - 1 обекта

858

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Актуализация на плана за управление на ЗМ "Атанасовско
езеро" с анализи и мерки предвид морски наводнения - 1
брой план

859

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Актуализация на плана за управление на ЗМ "Мандренско
езеро" с анализ и мерки предвид морски наводнения - 1 брой
план

860

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Актуализация на плана за управление на ЗМ Пода с анализ и
мерки предвид морски наводнения - 1 брой план

861

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

3

3.2.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Изграждане на дига с дължина 500 m и височина до 4 m за
защита на депо за отпадъци на Нефтохим „Синята лагуна“
при входа на кв.Меден рудник, гр. Бургас - 500 m изграждане

862

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията в общините Поморие и
Бургас - 200 души, през година

863

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в общините Поморие и
Бургас - 200 души, през година

864

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в общините Поморие и Бургас ежегодни: направа и поддържане на интернет страница,
флаери и медийни публикации

865

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Предоставя на информация в реално време за количеството
на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността в общините Поморие и Бургас - направа и
поддържане на интернет страница за две общини

866

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на посетители
от спортен комплекс източно от Сарафово - при настъпила
необходимост

867

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на работещи и
служители от рибарско пристанище Сарафово - при
настъпила необходимост

868

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на служители
от индустриалната зона до кръговото на северния вход на
Бургас (сервиз, автомивка, бензиностанция Лукойл) - при

Степен
на
отриц
възд.

В
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
настъпила необходимост

869

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на живущи от
зоната м/у Атанасовско езеро и морето - при настъпила
необходимост

870

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на живущи от
3 сгради до р.Азмак - при настъпила необходимост

871

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на служители
от мострена зала "Ситроен" и 3ет. индустриална сграда - при
настъпила необходимост

872

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на посетители
и служители от обреден комплекс, конна база и тенис
кортове - при настъпила необходимост

873

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на учащи и
живущи от Колеж по туризъм, ОУ "Г. Бенковски", ОУ
"Климент Охридски" и околни жилищни блокове - при
настъпила необходимост

874

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на хората от
ЖП Гара, транспортна болница, областна администрация,
Търговска гимназия, сграда на Община Бургас, магазини и
офиси, намиращи се в тази ниска част на гр. Бургас - при
настъпила необходимост

875

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на хората от
промишлената зона на гр. Бургас, северно от ул.
Индустриална, вкл. петролна база „Петрол“ както и
предприятията от промишлената зона в участъкът между ул.
Индустриална и морето, също Южна промишлена зона вкл.
КРЗ „Илия Бояджиев“ - при настъпила необходимост

876

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на
посетителите от стадион "Черноморец" - при настъпила
необходимост

877

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на
посетителите от информационен център "Пода" - при
настъпила необходимост

878

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността
служителите от автобаза "Пода"
необходимост

879

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на
служителите от ПСОВ- Меден рудник - при настъпила
необходимост

880

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на
служителите от бензиностанция „Лукойл“, тир-паркинг,
индустриални сгради и площадки, Автогара-Запад,
индустриална зона с предприятия: ИТТ България, Козлодуй
ЕООД, Медина Мед, Брава ЕООД - при настъпила

и
-

евакуиране на
при настъпила
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

0

1

2

4

Прио Цел
ритет (и)

6

7

Тип мярка

Мярка

9

10

Допълнителна информация и пояснения

Степен
на
отриц
възд.

11
необходимост

881

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на
служителите от индустриална площадка до Бургаско езеро с
предприятията: Транспрес ООД, Фулда България, Спиди при настъпила необходимост

882

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на
служителите от ПСОВ-ВиК Бургас - при настъпила
необходимост

883

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране живущи от 10
къщи в кв. Горно Езерово - при настъпила необходимост

884

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на служители
от складова база "Деспред", бензиностанция, отделни
индустриални обекти и площадки - при настъпила
необходимост

885

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на смесен
жилищен район, до гара Вая, обитаван от роми - при
настъпила необходимост

886

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на хората от
потенциално засегнатите зони на кв. Долно Езерово,
включително ОУ Христо Ботев - при настъпила
необходимост

887

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на служители
от складово стопанство за втечнени газове (пропан
бутан,етилен) на Нефтохим Лукойл - при настъпила
необходимост

888

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на пътници и
служители от гара Вая - при настъпила необходимост

889

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на
населението от две части на квартал „Победа“ в гр. Бургас,
включително и от ОУ Христо Ботев, при риск от морски
наводнения - при настъпила необходимост

890

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на децата от
Професионална гимназия по корабоплаване в гр. Бургас при
риск от морски наводнения - при настъпила необходимост

891

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на учениците
от училище „Христо Ботев“ при настъпване на морско
наводнение - при настъпила необходимост

892

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
общините от РЗПРН - необходимия брой административни
актове
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

11

Степен
на
отриц
възд.

893

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_07

Черно море Бургас

1

1.2.

Защита, канал, брегово и заливно строителство, мерки, включващи физически
въздействия в пресноводни канали, планински потоци, естуари, крайбрежни води и
области изложени на наводнения, като например изграждането, изменението или
отстраняването на съоръжения или изменението на канали, управление на
наносния транспорт, диги и др.

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

Дублиране на съществуващ отводнителен колектор по
ул."Ружа" в кв. "Лозово", гр. Бургас (като подетап на
финансирания с ПМС 256/2014 г. обект "Изграждане на
отводнителни колектори за отвеждане на дъждовните води от
системно заливаемите ул."Роза", ул."Димитър Николов" и
ул."Ружа", кв."Лозово", гр. Бургас)

Н

894

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от р. Равадиновска около мост (в
участък на 300 m срещу течението и 100 m по течението на
реката), разположен на 1.5 km югозападно от гр. Созопол.

Н

895

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

1

1.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Оформяне
на
изкуствени
вълнозащитни насипи от местен
материал

оформяне на пясъчни защитни валове пред къмпинг "Златна
рибка", комплексите Блу Ориндж, Созопол Стайл Клуб - 100
л.м. дължина, без участъците с дюни, височина 1,5 m

С

896

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

поставяне на временни прегради: чували с пясък и прегради
от сглобяеми панели пред къмпинг "Златна рибка",
комплексите Блу Ориндж, Созопол Стайл Клуб - 50 л.м.
временна преграда, височина 1,5 м

Н

897

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение на къмпинг "Златна рибка", комплексите Блу
Ориндж, Созопол Стайл Клуб - за 3 обекта

898

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка за морско наводнение на къмпинг "Златна
рибка", комплексите Блу Ориндж, Созопол Стайл Клуб - 3
обекта

899

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район около основата на буната - Созопол, да се
приложат мерки за защита от морско наводнение - броя и
вида на обектите се определя при необходимост, която не
може да се прецени на този етап

Н

900

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район около основата на буната - Созопол , да се
приложат мерки за защита от морско наводнение - броя и
вида на обектите се определя при необходимост, която не
може да се прецени на този етап

Н

901

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

2

2.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка на яхтено пристанище в Созопол
съоръженията в случай на морско наводнение - малък тип

902

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Изграждане на каменно-насипно дига в тила на плажа с
дължина 1 км и височина 2,5 м за защита на пътя и ПСОВ
Созопол (в строеж) - 1km изграждане

прегради

и

В

119

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10

11

903

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

2

2.1.

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане на земно-насипна
дига и комбинация

Да се предвиди допълнителна локална защита за потенциален
източник на замърсяване - ПСОВ Созопол - по индивидуални
проекти за всеки обект

904

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

2

2.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

проверка на основите и устойчивостта на сградите и
съоръженията на ПСОВ Созопол - за 1 обект

905

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

2

2.1.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изготвяне на специални планове
при прилагане на директива
"Севезо"

актуализация на плановете за действие при аварии - ПСОВ
Созопол - 1 брой план

906

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията в община Созопол - 50
души, през година

907

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Созопол - 50
души, през година

908

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Созопол - ежегодни:
направа и поддържане на интернет страница, флаери и
медийни публикации

909

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Предоставя на информация в реално време за количеството
на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността в община Созопол - направа и поддържане
на интернет страница

910

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на персонал
от промишлени предприятия, северно от с. Равадиново - при
настъпила необходимост

911

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на посетители
и персонал от къмпинг "Златна рибка", комплексите Блу
Ориндж, Созопол Стайл Клуб - при настъпила необходимост

912

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на персонал и
посетители от рибарско и яхтено пристанище - при настъпила
необходимост

913

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_08

Черно море Созопол

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
община Созопол - необходимия брой административни
актове

914

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на

Почистване на речни участъци и
дерета
за
осигуряване

Почистване на участъци от речните легла на р. Дяволска
(участък с дължина 300 m около мост южно от гр.

Степен
на
отриц
възд.

В

Н

120

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

№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

10
преминаване на висока вълна

11
Приморско, на пътя ІІ–99 Приморско–Царево), р.
Потурнашка (200 m срещу течението от мост югоизточно от
ваканционно селище „Оазис“, с. Лозенец) и р. Караагач
(участък с дължина 400 m (200 m преди и след мост) на
реката южно от гр. Приморско на пътя Приморско – Царево)
при установяване на влошена проводимост (осигурена
проводимост към есен 2015 г.)

Степен
на
отриц
възд.

915

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка от морско наводнение на Престиж Сити 2,
Голдън Дюнс, Чар, Магнолии, Хелиос - 5 обекта

916

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура 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

Проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение на Престиж Сити 2, Голдън Дюнс, Чар,
Магнолии, Хелиос - 5 обекта

917

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район около хотелите Престиж Сити 2, Голдън
Дюнс, Чар, Магнолии, Хелиос , да се предвидят мерки за
защита и укрепване на сградите - броя и вида на обектите се
определя при необходимост, която не може да се прецени на
този етап

Н

918

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Поставяне на временни прегради: чували с пясък и прегради
от сглобяеми панели пред къмпинг "Златна рибка",
комплексите Блу Ориндж, Созопол Стайл Клуб - 50 л.м.
временна преграда, височина 0,5 м

Н

919

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

2

2.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка за морско наводнение на пристанището на Китен
- малък тип

920

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

3

3.3.

Подготвеност, планиране отговори на спешни събития / планиране на извънредни
ситуации, Мерки за създаване или подобряване на институционалното планиране
на реакция при извънредни ситуации.

Изработване или актуализиране
на аварийни планове за действие

Актуализация на плана за управление на ЗМ Блато
Стамополу с анализ и мерки предвид морски наводнения - 1
брой план

921

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията в община Приморско,
селата Китен и Лозенец - 25 души, през година

922

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Приморско, селата
Китен и Лозенец - 25 души, през година

923

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Приморско, селата Китен и
Лозенец - ежегодни: направа и поддържане на интернет
страница, флаери и медийни публикации

924

Черноморски

BG2_APSFR_BS_09

Черно море -

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на

Обезпечаване на публичен достъп

Предоставя на информация в реално време за количеството

прегради
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Приморско

6

0
басейн

Прио Цел
ритет (и)

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

10
до наличната информация и карти
за наводненията

11
на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността в община Приморско, селата Китен и
Лозенец - направа и поддържане на интернет страница

Степен
на
отриц
възд.

925

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на посетители
и персонал от хотелите: Престиж Сити 2, Голдън Дюнс, Чар,
Магнолии, Хелиос - при настъпила необходимост

926

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на персонал
от индустриално предприятие - при настъпила необходимост

927

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_09

Черно море Приморско

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
община Приморско, селата Китен и Лозенец - необходимия
брой административни актове

928

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

1

1.1; 1.2;
1.4; 2.2

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

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

Почистване на участък от р. Лисово дере с дължина 550 m
(100 m срещу течението и 450 m по течението на реката) при
мост на пътя ІІ – 99, северозападно от гр. Царево

Н

929

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен смесен жилищен район, да се предвидят мерки за
защита и укрепване на сградите - броя и вида на обектите се
определя при необходимост, която не може да се прецени на
този етап

Н

930

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район на пристанище Царево, да се предвидят
мерки за защита и укрепване на сградите - броя и вида на
обектите се определя при необходимост, която не може да се
прецени на този етап

Н

931

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район на край Лисово дере (с бунгала, автосервизи
и складове), да се предвидят мерки за защита и укрепване на
сградите - броя и вида на обектите се определя при
необходимост, която не може да се прецени на този етап

Н

932

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

1

1.1.

Предотвратяване и избягване, мярка за предотвратяване на локализирането на нови
или допълнителни действия в опасните зони, като например политика за планиране
използването на земята или регулации.

Защитено
от
наводнения
проектиране и изграждане на
сгради

При реконструкция или ново строителство в потенциално
застрашен район на край комплексите Рока Мар Бийч Ресорт,
Серинити Бей и комплекс от къщички, да се предвидят мерки
за защита и укрепване на сградите - броя и вида на обектите
се определя при необходимост, която не може да се прецени
на този етап

Н

933

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка за морско наводнение на комплекс „Рока
Марбиич Резорт” и хотел „Серинити Бей” в гр. Царево - за 2
комплекса

934

Черноморски

BG2_APSFR_BS_10

Черно море -

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на

Провеждане

Провеждане на обучителна и информационна кампания по

на

обучителна

и
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

1

2

4
Царево

6

0
басейн

Прио Цел
ритет (и)

7

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

9
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

10
информационна кампания
проблемите
свързани
наводненията

по
с

11
проблемите свързани с наводненията в община Царево - 25
души, през година

Степен
на
отриц
възд.

935

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Царево - 25 души,
през година

936

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Царево - ежегодни: направа
и поддържане на интернет страница, флаери и медийни
публикации

937

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Предоставя на информация в реално време за количеството
на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността в община Царево - направа и поддържане на
интернет страница

938

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на персонал
от заведение Бумеренг - при настъпила необходимост

939

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране на хората от
район край дерето с бунгала, автосервизи и складове - при
настъпила необходимост

940

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

5

5.5.; 1.1. Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Информиране на обществеността и евакуиране персонал и
посетители от Рока Мар Бийч Ресорт, Серинити Бей и
комплекс от къщички - при настъпила необходимост

941

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_10

Черно море Царево

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
община Царево - необходимия брой административни актове

942

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Царево

1

1.1

Превенция, друга превенция, друга мярка за засилване на превенцията на риска от
наводнения (може да включва моделиране и оценка на риска, оценка на
уязвимостта, поддържане на програми или политики и т. н.).

Изграждане/
реконструкция/
поддържане на буна

Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр.
Ахтопол чрез изграждане на буна с дължина 200 m (в т. ч.
вълнобойна стена с дължина 107 m), с координати: т. 50:
42°06'18,5"N;27°56'02,1"E т. 56: 42°06'16,0"N;27°56'09,8"E

В

943

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

1

1.1.

Защита, друг вид защита, друга мярка за подобряване на защита от наводнения,
които могат да включват програми за поддръжка на съоръженията за управление
наводнения или политики.

Изграждане на
чували с пясък

от

Поставяне на временни прегради: чували с пясък и прегради
от сглобяеми панели пред 7 къщи и малък хотел - 150 л.м.
временна преграда, височина 1 m

Н

944

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

1

1.1.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

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

Застраховка за морско наводнение на 7 къщи и малък хотел за 8 обекта

945

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

1

1.1.

Превенция, намаляване, мярка за адаптиране дейности за намаляване на
неблагоприятните последици, в случай на наводнения на сгради, обществена
инфраструктура и др.

Прилагане и адаптиране на мерки
за
защита
на
нови
или
съществуващи
сгради
и

Проверка на основите и устойчивостта на сгради в случай на
наводнение на 7 къщи и малък хотел - за 8 обекта

прегради
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№

Речен
басейн

Ниво на
прилагане/
национално
РЗПРН - код

РЗПРН
ИМЕ

Прио Цел
ритет (и)

0

1

2

4

6

Тип мярка

Мярка

Допълнителна информация и пояснения

7

9

10
съоръжения, намиращи се на пътя
на оттичане на високите води

11

946

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Провеждане на обучителна и
информационна кампания по
проблемите
свързани
с
наводненията

Провеждане на обучителна и информационна кампания по
проблемите свързани с наводненията в община Царево и град
Ахтопол - 10 души, през година

947

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

4

4.1.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

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

Образователни дейности и информация във връзка със
заплахата и риска от наводнения в община Царево и град
Ахтопол - 10 души, през година

948

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

4

4.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Осигуряване
на
обществена
подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения

Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при
заплаха от наводнения в община Царево и град Ахтопол ежегодни: направа и поддържане на интернет страница,
флаери и медийни публикации

949

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

5

5.2.

Подготвеност, обществена информираност и подготвеност, мярка за създаване на
система или за подобряване на обществената информираност и подготвеност за
наводнения.

Обезпечаване на публичен достъп
до наличната информация и карти
за наводненията

Предоставя на информация в реално време за количеството
на водните ресурси на заинтересованите лица и
обществеността в община Царево и град Ахтопол - направа и
поддържане на интернет страница

950

Черноморски
басейн

BG2_APSFR_BS_11

Черно море Ахтопол

5

5.5.

Възстановяване и преразглеждане, други; Друго оползотворяване и преглед; Поуки
от наводнения; Застрахователни политики.

Изготвяне и/или актуализиране на
разпоредби за организацията и
дейността по предотвратяване и
ликвидиране на последствията от
аварии на държавните органи,
органите
на
местното
самоуправление
и
местната
администрация и бизнеса

Подготовка на разпоредби за организацията и дейността по
предотвратяване и ликвидиране на последствията от
наводнения на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и бизнеса в
община Царево и град Ахтопол - необходимия брой
административни актове

Степен
на
отриц
възд.
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Приложение ІII
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;



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

Черноморски район за басейново управление с център Варна обхваща водосборните области на
реките, вливащи в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните
морски води и териториално море. На запад граничи с Дунавски басейнов район и с
Източнобеломорски басейнов район, на север с Република Румъния, а на юг - с Република
Турция.
Черноморски район за басейново управление обхваща 16567,93 км2 от сухоземната територия и
6 358 км акватория. Това представлява 14,9 % от територията на страната и 100% от
акваторията на Черно море. Административните граници в страната не съвпадат с границите на
ЧРБУ и речните басейни в него. В Черноморски район за басейново управление попадат изцяло
или частично 627 населени места, 47 общини и 8 области.
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Фигура ІІІ-1 Административно-териториален обхват на Черноморски район за басейново
управление

ПУРН за Черноморски РБУ обхваща цялата територия на района за басейново управление. В
него са определени 45 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН),
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утвърдени от Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за
водите. В 34 от тях се съдържат местоположения с речни наводнения, а в 11 с морски
наводнения.В РЗПРН са включени 95 населени места, 4 курортни образувания в 33 общини и 7
области. Разпределението на определените РЗПРН по речни басейни е както следва:
РЗПРН в поречието на р Провадийска: 7 района с дължина 124 км.


BG2_APSFR_PR_01 - ПРОВАДИЙСКА – ПРОВАДИЯ



BG2_APSFR_PR_02 - ДЕВНЕНСКА – СУВОРОВО



BG2_APSFR_PR_03 - ГЛАВНИЦА – БЛЪСКОВО



BG2_APSFR_PR_04 - КРИВА РЕКА - НОВИ ПАЗАР



BG2_APSFR_PR_05 - МАДАРА – МАДАРА



BG2_APSFR_PR_06 - ГЛАВНИЦА – КОМАРЕВО



BG2_APSFR_PR_07 - ПРОВАДИЙСКА – КАСПИЧАН

РЗПРН в поречието на р Камчия: 13 района с дължина 325 км.


BG2_APSFR_KA_01 - КАМЧИЯ - ДОЛНИ ЧИФЛИК.



BG2_APSFR_KA_02 - КАМЧИЯ – СМЯДОВО



BG2_APSFR_KA_03 - КАМЧИЯ – ЗЛАТАР.



BG2_APSFR_KA_04 - КАМЧИЯ – ШУМЕН



BG2_APSFR_KA_05 - КАМЧИЯ – ВЕСЕЛИНОВО



BG2_APSFR_KA_06 - КАМЧИЯ – КРАЛЕВО



BG2_APSFR_KA_07 - КАМЧИЯ – РУЕЦ



BG2_APSFR_KA_08 КАМЧИЯ – ТЪРГОВИЩЕ



BG2_APSFR_KA_09 - КАМЧИЯ – ВАРДУН



BG2_APSFR_KA_10 - КАМЧИЯ – КОТЕЛ



BG2_APSFR_KA_11 - КАМЧИЯ – ГРАДЕЦ



BG2_APSFR_KA_12 - КАМЧИЯ – ГРОЗДЬОВО



BG2_APSFR_KA_13 - КАМЧИЯ – ВЪРБИЦА

РЗПРН в поречието на Севернобургаски реки: 6 района с дължина 100 км.


BG2_APSFR_SE_01 - БЯЛА - ОРИЗАРЕ



BG2_APSFR_SE_02 - АЙТОСКА – АЙТОС



BG2_APSFR_SE_03 - ЧУКАРСКА – РАВНЕЦ



BG2_APSFR_SE_04 - ХАДЖИДЕРЕ – ГЪЛЪБЕЦ



BG2_APSFR_SE_05 - ДЕРМЕНДЕРЕ - ЧЕРНО МОРЕ



BG2_APSFR_SE_06 - САДИЕВСКА – СЪДИЕВО

РЗПРН в поречието на Мандренски реки: 6 района с дължина 88 км.


BG2_APSFR_MA_01 - РУСОКАСТРЕНСКА – РУСОКАСТРО



BG2_APSFR_MA_02 - ГОСПОДАРЕВСКА – ЛЮЛИН



BG2_APSFR_MA_03 - ФАКИЙСКА - МОМИНА ЦЪРКВА



BG2_APSFR_MA_04 - СРЕДЕЦКА – ПРОХОД
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BG2_APSFR_MA_05 - ФАКИЙСКА - ГОЛЯМО БУКОВО



BG2_APSFR_MA_06 - ФАКИЙСКА – ФАКИЯ

РЗПРН в поречието на Южнобургаски реки: 2 района с дължина 11 км.


BG2_APSFR_UI_01 - ДЯВОЛСКА - ЯСНА ПОЛЯНА



BG2_APSFR_UI_02 - МЛАДЕЖКА – МЛАДЕЖКО

Морски наводнения: 11 района с дължина общо 267 км.


BG2_APSFR_BS_01 – ЧЕРНО МОРЕ – ДУРАНКУЛАК



BG2_APSFR_BS_02 – ЧЕРНО МОРЕ – ШАБЛА



BG2_APSFR_BS_03 – ЧЕРНО МОРЕ – БАЛЧИК



BG2_APSFR_BS_04 – ЧЕРНО МОРЕ – ВАРНА



BG2_APSFR_BS_05 – ЧЕРНО МОРЕ – ОБЗОР



BG2_APSFR_BS_06 – ЧЕРНО МОРЕ – НЕСЕБЪР



BG2_APSFR_BS_07 – ЧЕРНО МОРЕ – БУРГАС



BG2_APSFR_BS_08 – ЧЕРНО МОРЕ – СОЗОПОЛ



BG2_APSFR_BS_09 – ЧЕРНО МОРЕ – ПРИМОРСКО



BG2_APSFR_BS_10 – ЧЕРНО МОРЕ – ЦАРЕВО



BG2_APSFR_BS_11 – ЧЕРНО МОРЕ – АХТОПОЛ.

Приблизително общата дължина на районите със значителен потенциален риск от наводнения в
обхвата на ЧРБУ е 915 км.
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Фигура ІІІ-2 – Райони със значителен потенциален риск от наводнения

1.2 Население, което е вероятно да бъде засегнато
Черноморският район за басейново управление включва общини от поречията на реките (от
север на юг): Шабленско дере, Батова, Провадийска, Девненска, Камчия, Фъндаклийска,

129

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

Панаир дере, Двойница, Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбандере, Айтоска, Чукарска,
Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска, Маринка, Ропотамо, Дяволска, Младежка,
Караагач, Велека, Силистар и Резовска.
По административни области тези общини са разпределени както следва:
 Област Варна – община Аврен, 2/3 от община Аксаково, община Белослав, община Бяла,
община Варна, 4/5 от община Ветрино, 1/10 от община Вълчи дол, община Девня, община
Долни Чифлик, община Дългопол, община Провадия, 1/2 от община Суворово;


Област Добрич – община Шабла, община Каварна, община Балчик, 1/3 от община Генерал
Тошево, около 1/10 от община Добричка;



Област Бургас – община Айтос, община Бургас, община Камено, 1/3 от община Карнобат,
община Малко Търново, община Несебър, община Приморско, община Поморие, община
Руен, община Созопол, община Средец, 2/3 от община Сунгурларе, община Царево;



Област Шумен – община Велики Преслав, 1/3 от община Венец, община Върбица, 1/20 от
община Каолиново, община Каспичан, 1/4 от община Никола Козлево, 2/3 от община Нови
пазар, община Смядово, община Хитрино, община Шумен;



Област Разград - 1/3 от община Лозница;



Област Търговище - 4/5 от община Търговище и 3/4 от община Омуртаг;



Област Сливен - 5/6 от община Котел; 1/13 от община Сливен;



Област Ямбол - 1/2 от община Стралджа и 1/4 от община Болярово.

Общият брой на общините в Черноморски басейнов район е 47, а броят на населени места – 627
Таблица ІІІ-1 Данни за броя на населението от последното преброяване (към 01.02.2011 г.),
разпределени по общини за Черноморски басейнов район
Област
ДОБРИЧ

ВАРНА

БУРГАС

Община

Население (брой)

Балчик
Генерал Тошево
Добричка
Каварна
Шабла
Общ брой
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Общ брой
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър

19 800
4 965
2 157
15 093
4 985
47 000
8 432
13 336
10 935
3 210
339 223
4 274
967
8 452
19 052
14 234
22 609
3 530
448 254
28 061
209 615
10 157
8 374
3 767
21 767
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Област

ТЪРГОВИЩЕ
РАЗГРАД
ШУМЕН

СЛИВЕН
ЯМБОЛ

Община

Население (брой)

Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Общ брой
Омуртаг
Търговище
Общ брой
Лозница
Общ брой
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
Общ брой
Котел
Сливен
Общ брой
Болярово
Стралджа
Общ брой
Общ брой за ЧРБУ

27 367
5 917
28 679
12 395
14 640
8 222
9 197
388 158
16 017
44 870
60 887
3 028
3 028
13 114
2 352
10 256
596
7 784
1 503
11 031
6 577
6 119
95 070
154 402
15 868
9 459
25 327
1 029
6 281
7 310
1 134 367

В РЗПРН са включени 95 населени места, 4 курортни образувания в 33 общини и 7 области.
Приблизителният брой на населението, попадащо в РЗПРН, е около 870 хиляди души от
населението в целия басейнов район по данни за 31.12.2011 г.
Потенциално засегнатото население по РЗПРН по данни на ГРАО към 31.12.2015 г. е
представено в следващата таблица ІІІ-2.
Таблица ІІІ-2 Потенциално засегнатото население по РЗПРН
Райони със значителен
Населено място
Население,
потенциален риск от наводнения
Брой души*
(към 31.12.2015 г.)
(РЗПРН)
РЗПРН в поречието на р. Провадийска: 7 района
15 467
BG2_APSFR_PR_01
- гр. Провадия
с. Житница
899
Провадийска – Провадия
с. Царевци
688
с. Юнак
116
с. Казашка река
292
с. Синдел
1 226
с. Тръстиково
531
454
с. Разделна

Община

Област

Провадия

Варна

Аврен

Белослав
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Райони със значителен
потенциален риск от наводнения
(РЗПРН)

BG2_APSFR_PR_02
Девненска – Суворово
BG2_APSFR_PR_03 - Главница
– Блъсково
BG2_APSFR_PR_04 - Крива
река - Нови Пазар
BG2_APSFR_PR_05 - Мадара –
Мадара
BG2_APSFR_PR_06 - Главница
– Комарево
BG2_APSFR_PR_07
Провадийска – Каспичан

Населено място

гр. Белослав
гр. Девня
гр. Суворово
с. Блъсково
гр. Нови пазар
с. Енево
с. Мадара
с. Комарево
гр. Каспичан

Население,
Брой души*
(към 31.12.2015 г.)
8 299

Община

Област

9 071
5 188

Девня
Суворово

Варна

1 365

Провадия

Варна

15 320
385
1 077

Нови пазар

Варна

Шумен

Шумен

382

Провадия

Варна

3 349

Каспичан

Шумен

Аврен
Долни
чифлик

Варна

Смядово

Шумен

Смядово

Шумен

Велики
Преслав
Шумен

Шумен

РЗПРН в поречието на р Камчия: 13 района

BG2_APSFR_KA_01 - Камчия - к.к. Камчия
с. Детелина
Долни Чифлик

BG2_APSFR_KA_02 - Камчия –
Смядово
BG2_APSFR_KA_03 - Камчия –
Златар
BG2_APSFR_KA_04 - Камчия –
Шумен

гр.
Долни
Чифлик
с. Кривини
гр. Смядово
с. Бял бряг
с. Янково
с. Кълново
с. Кълново
с. Златар
с. Суха река
гр. Шумен,
с. Ивански
с. Дибич
с.
Радко
Димитриево
с. Салманово
с. Мараш
с. Хан Крум
с. Миланово
гр.
Велики
Преслав
с. Драгоево
с. Веселиново

BG2_APSFR_KA_05 - Камчия –
Веселиново
BG2_APSFR_KA_06 - Камчия – с. Кралево
с. Певец
Кралево
с. Дългач

BG2_APSFR_KA_07 - Камчия – с. Руец
Руец
BG2_APSFR_KA_08 Камчия – гр. Търговище
с. Разбойна
Търговище
с. Пролаз

BG2_APSFR_KA_09 - Камчия – с. Вардун
Вардун
BG2_APSFR_KA_10 - Камчия – гр. Котел
Котел

769
7 557
73
4 056
247
723
96
посочено
население
1 279
108
98 882
1 501
875
233
739
427
291
759
9 469

Велики
Преслав

849
640

Смядово

Шумен

1 268
106
532
1 251

Търговище

Търговище

Търговище

Търговище

45 723
757
125
1 108

Търговище

Търговище

Търговище

Търговище

6 338

Котел

Сливен
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Райони със значителен
потенциален риск от наводнения
(РЗПРН)

Община

Област

BG2_APSFR_KA_11 - Камчия – с. Катунище
с. Градец
Градец

Население,
Брой души*
(към 31.12.2015 г.)
14
5 778

Котел

Сливен

с. Ичера
с. Гроздьово

120
2 495

с. Дъбравино

1 412
4 291

Сливен
Долни
чифлик
Аврен
Върбица

BG2_APSFR_KA_12 - Камчия –
Гроздьово

Населено място

BG2_APSFR_KA_13 - Камчия – гр. Върбица
Върбица

РЗПРН в поречието на Севернобургаски реки: 6 района
1 489
Несебър
РЗПРН BG2_APSFR_SE_01 - с. Оризаре
Бяла - Оризаре
с. Гюльовца
1 085

BG2_APSFR_SE_02 - Айтоска – гр. Айтос
гр. Българово
Айтос

Бургас

Камено

с. Свобода
с. Равнец

471
1 573

Бургас

Бургас

1 349

Поморие

Бургас

14 470

Бургас
Поморие

Бургас

Айтос

Бургас

- с. Съдиево
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РЗПРН в поречието на Мандренски реки: 6 района
116
Карнобат
- с. Сърнево
с. Русокастро
1 130
Камено
с. Ливада
142
с. Тръстиково
259
с. Константиново
189

BG2_APSFR_MA_01
Русокастренска – Русокастро

Бургас

- с. Люлин

189

Стралджа

Ямбол

- с. Момина църква

218

Средец

Бургас

- с. Проход

74

Средец

Бургас

- с. Голямо Буково

39

Средец

Бургас

317

Средец

Бургас

- с. Факия

РЗПРН в поречието на Южнобургаски реки: 2 района
590 Приморско
BG2_APSFR_UI_01 - Дяволска с. Ясна поляна

- Ясна поляна
BG2_APSFR_UI_02 - Младежка с. Младежко
– Младежко
BG2_APSFR_BS_01
море – Дуранкулак
BG2_APSFR_BS_02
море – Шабла

Бургас

гр. Бургас
гр. Камено

Поморие

BG2_APSFR_MA_02
Господаревска – Люлин
BG2_APSFR_MA_03
Факийска - Момина църква
BG2_APSFR_MA_04
Средецка – Проход
BG2_APSFR_MA_05
Факийска - Голямо Буково
BG2_APSFR_MA_06
Факийска – Факия

Шумен

24 573
2 012
226 039
5 725

BG2_APSFR_SE_03 - Чукарска
– Равнец
BG2_APSFR_SE_04
- с. Гълъбец
Хаджидере – Гълъбец
BG2_APSFR_SE_05
- с. Рудник
с. Черно море
Дермендере - Черно море
BG2_APSFR_SE_06
Садиевска – Съдиево

Айтос
Бургас

Варна

–

Морски наводнения: 11 района
Черно с. Дуранкулак

–

Черно гр. Шабла

Бургас

10

Малко
Търново

Бургас

344

Шабла

Добрич

3 506

Шабла

Добрич
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Райони със значителен
потенциален риск от наводнения
(РЗПРН)

BG2_APSFR_BS_03
море – Балчик

–

Населено място

Черно гр. Балчик

к.к. „Албена”
с. Кранево
к.к „Карвуна”

BG2_APSFR_BS_04
море – Варна

–

BG2_APSFR_BS_05
море – Обзор

–

Черно гр. Варна

с. Казашко
с. Езерово
с. Страшимирово

Черно гр. Обзор

BG2_APSFR_BS_06
море – Несебър

–

Черно с. Ахелой,

BG2_APSFR_BS_07
море – Бургас

–

BG2_APSFR_BS_08
море – Созопол
BG2_APSFR_BS_09
море – Приморско

–

Черно гр. Созопол

–

Черно гр. Приморско

к.к. Слънчев бряг
гр. Несебър
с. Равда

Черно гр. Поморие
гр. Бургас

Население,
Брой души*
(към 31.12.2015 г.)
13 526
-

Община

Област

Балчик

Добрич

680
-

Каварна

365 212
360
1 880
812

Аксаково
Варна

2 082

Несебър

Бургас

2 181
12 400

Бяла
Поморие
Несебър

Варна
Бургас

Поморие

Бургас

2 170
посочено
население
посочено
население
4 871

Варна
Варна

Белослав

Бургас
Созопол

Созопол

3 483
1 019

Приморско

Бургас

гр. Китен

с. Лозенец
гр. Царево

567
6 381

Царево
Царево

Бургас

1 307

Царево

Бургас

BG2_APSFR_BS_10 – Черно
море – Царево
BG2_APSFR_BS_11 – Черно гр. Ахтопол
море – Ахтопол
ОБЩ БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ:

970 138

* Източник ГРАО, население по постоянен адрес http://www.grao.bg/tna/tadr-2015.txt
1.3 Природни характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната
1.3.1

Земни недра

Според тектонската подялба територията на Басейнова Дирекция Черноморски район от север
на юг включва източната част от Севернобългарския свод с Варненската падина в Мизийската
платформа, Долнокамчийското понижение, Източнобалканската тектонска зона и
Източносредногорската структурна зона с Бургаската депресия в нейните предели и
Странджанската зона. На фона на тези големи структурни единици са развити множество помалки структури.
Скалните комплекси с най-стара възраст от докамбрий до долна юра се разкриват в
Странджанската зона. Представени са от магматити и гнайси и заедно с палеозойските гранити,
изграждат ядката на Странджанската антиклинална структура. По нейното източно бедро се
разкриват триаски, нискометаморфни скали, мрамори и варовици. На сравнително по-малка
площ се разкриват долноюрски седименти - кварцити, кварцитизувани пясъчници, алевролити,
глинест шисти и др.
Материалите на кредата, на север от билото на Стара планина са представени в седиментен
фациес, докато на юг преобладават вулканогенните и вулканогенно- седиментните формации.
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В северните части на района кредата участва в геоложкия строеж основно със своите долни
стратиграфски нива, изградени от мергели, пясъчници пачки. и органогенни варовици. В тази
част на района, по високите части на платата, се разкриват и горнокредни отложения в
карбонатен и карбонатно-теригененфациес.
В Източна Стара планина кредата се представя от карбонатно-теригенни свити, изградени от
пясъчници, алевролити и варовици.
На юг от Стара планина горнокредните материали изграждат обширният Бургаски
синклинорий. В профила им участват вулкански (андезити, трахити и др.) и вулканогенноседиментни скали (туфи, туфити, пясъчници, процепени от плутонични тела (гранити, габра и
др.).
Отложенията на палеогена и неогена като правило изпълват негативните тектонски структури Варненската падина, Долнокамчийското понижение, Лудокамчийския синклинорий и
Бургаската депресия. В профила на палеогенските свити преобладава глинесто-мергелния и
флишкия фациес.
Седиментите на неогена най-широко са разпространени в северната крайбрежна ивица.
Представени са от окарстени варовици, глини и глинести пясъци.
Съвременните отложения са представени от съвременни плажни пясъци, езерно-блатни,
алувиални, пролувиални и пролувиално-делувиални образувания в речните долини.
Алувиалните наноси от пясъци, чакъли и глини изграждат терасите на реките Голяма Камчия,
Провадийска, Хаджийска, Средецка, Айтоска, Факийска, Велека, Ропотамо, Дяволска и др.
В най-северните части на района над сарматските материали, на значителни площи, са
отложени съвременни еолични образувания на льосовия комплекс.
1.3.2

Климат

Северозападната част на Черноморския район за басейново управление се характеризира с
умереноконтинентален климат и се отнася към Източния климатичен район на Дунавската
равнина. Зимата е сравнително мека със средна януарска температура 0-1ºС. Характерни за
този район през зимата са силните североизточни ветрове, които водят до формирането на
относително ниски средни абсолютни минимални температури 13-14ºС под нулата. Силните
ветрове при такива обстановки достигат и надвишават 20 m/s.
Въпреки малката надморска височина лятото не е така горещо както в другата част на
Дунавската хълмиста равнина. Средната юлска температура е около 21-23ºС, като
максималните температури достигат средно до около 37ºС.
Режимът на валежите в този район също съществено се отличава от този в другите части на
Дунавската равнина. Годишната сума е около 500-550мм, което очертава района като един от
сухите в страната. Характерни за района са честите продължителни засушавания през лятото и
есента. Годишният ход на валежите има континентален характер, обаче разликата между
летния максимум и зимният минимум не е голяма и достига до 10-12% от годишната сума. На
места се проявява тенденция за изместване на минимумана валежите от зимата към август или
септември.
Останалата част на Черноморския басейн се отнася към Черноморската климатична подобласт
на Континентално-средиземноморската област. И по-конкретно към 3 климатични района:
Климатичен район на Северното Черноморие, Климатичен район на Бургаската низина,
Климатичен район на Странджанското Черноморие.
Климатът в Черноморската климатична подобласт се формира главно от непосредствената
близост на водните маси на Черно море и характера на атмосферната циркулация.
Средиземноморския характер на климата се потвърждава основно от режима на валежите.
Валежният максимум е главно през ноември, а минимумъте през август. Зимата е мека с
положителни януарски температури, в северната му част около 0-1,5ºС, а в най-южната част до
плюс 3ºС. Силните зимни застудявания се проявяват сравнително по-слабо, но в определени
ситуации и в най-южните части са възможни температури до минус 17-18ºС, а в северните дори
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до 25ºС под нулата.
Лятото е доста топло, но без големите горещини, характерни за равнинните райони във
вътрешността на страната. Ако такива се проявяват, то те са краткотрайни. Средните юлски
температури са от 22ºС до23,5ºС. Термичният режим през лятото е силно повлиян от бризовата
циркулация, смекчаваща дневния прегрев. Все пак в отделни синоптични обстановки
температурите на место могат да достигнат до 39-40ºС. Друга особеност на климата тук е
относително по-честата проява на мъгли през топлата част на годината.
Въпреки голямата разлика между климата на българското Черноморие в сравнение с
континенталната част на страната, той все пак не може да бъде определен като морски.
Причина за това е, че почти през цялата година той е под въздействието на континентални
въздушни маси. Годишната амплитуда е все още голяма – средно около 21ºС. Денонощната
амплитуда също се запазва относително голяма.
1.3.3

Атмосферен въздух

Анализът на качеството на атмосферния въздух в Черноморския район е направен въз основа на
Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ Варна, РИОСВ Бургас,
РИОСВ Шумен и РИОСВ Стара Загора.
За територията в обхвата на РИОСВ ВАРНА
В района на РИОСВ Варна, през 2013 г. контролът на качеството на атмосферния въздух се
осъществява от пет стационарни пункта от Националната система за контрол на качеството на
атмосферния въздух и в два временни пункта с мобилна автоматична станция:


АИС СОУ А.Кънчев, гр.Варна



АИС Батак, гр.Варна



АИС ОУ Хан Аспарух, гр.Добрич



АИС Изворите гр.Девня



АИС Старо Оряхово, с.Старо Оряхово



ПМ с МАС в гр.Белослав



ПМ с МАС в гр. Провадия

Пунктовете (с изключение на АИС - Старо Оряхово) са разположени в общини, класифицирани
като “горещи” екологични точки, тъй като в тях съществува потенциална възможност от
влошаване здравето на населението, вследствие от замърсяването на атмосферния въздух.
Резултати от проведения през 2014г мониторинг на КАВ


АИС”СОУ Ангел Кънчев” - От основните показатели, характеризиращи качеството
на атмосферния въздух в района (О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10) превишения са
регистрирани за показателя ФПЧ10, като отчетените денонощните измервания на
ФПЧ10 превишават пределно допустимата стойност (ПС) на средната денонощна
норма (СДН) Запазва се високото ниво на замърсяване с фини прахови частици, в
сравнение с предходната 2013г, като се наблюдава известно повишаване на
замърсяването с прах.



АИС Батак - Данните от мониторинга за 2013 и 2014 г. показват тенденция за
непостигане на изискванията за броя на превишенията на средноденонощната норма
СДН за ФПЧ10, като се забелязва известна тенденция за намаляване нивото на
замърсяване. Регистрирани са и
превишения на максималната еднократна
концентрация на ФПЧ10.



АИС ОУ Хан Аспарух, гр.Добрич - Тук се наблюдава тенденция за подобряване на
КАВ по отношение на ПС на СДН на ФПЧ10 този замърсител в сравнение с 2013г.



АИС Изворите гр.Девня - И тук нарушаване на законовите изисквания по
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отношение на качеството на атмосферния въздух са регистрирани само по
отношение на ФПЧ10, като се наблюдава известно повишаване на замърсяването с
фини прахови частици в сравнение с 2013г.


АИС Старо Оряхово, с.Старо Оряхово - Не са регистрирани превишения по
отношение на ФПЧ10, както и на останалите контролирани атмосферни замърсители.



ПМ с МАС в гр.Белослав - През 2014г са проведени измервания на ФПЧ10 през 55
денонощия и са констатирани 4 превишения на ПС на СДН.



ПМ с МАС в гр. Провадия - през 2014г. са проведени измервания на ФПЧ10 през 62
денонощия и са констатирани 12 превишения на ПС на СДН.

Резултатът от проведения през 2014г. мониторинг на КАВ в границите на РИОСВ Варна
показва, че основният проблем в повечето общини е замърсяването с ФПЧ10 и то през
отоплителния период. В тези общини са разработени и се реализират програми за намаляване
на нивата на замърсителите, като основните констатирани наднормени замърсители са фини
прахови частици.
За територията в обхвата на РИОСВ Бургас
Мрежата за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Бургас
като част от НСМОС - подсистема „въздух” включва следните пунктове:


АИС „Долно Езерово"



АИС „Меден Рудник"



АИС „Несебър".



ДОАС - РИОСВ (диференциална оптична автоматична система) гр. Бургас



ДОАС - Камено гр. Камено

Мобилна автоматична станция (МАС) към община Бургас е въведена в експлоатация през
април 2011 година и е единствената в страната автоматизирана общинска станция. Чрез нея се
следят нивата на осем замърсители на атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, озон,
стирен, бензен, сероводород, ФПЧ10 и ФПЧ25.Резултатите от мониторинга на КАВ са
разгледани по замърсители.
Фини прахови частици ФПЧ10
Измервания на фини прахови частици през 2014 г. са извършени в следните пунктове: ДОАС
РИОСВ, АИС "Долно Езерово", АИС "Меден Рудник", АИС „Несебър".


В пункт ДОАС РИОСВ са извършени 320 бр. измервания (валидни
средноденонощни стойности). От тях 37 са над средноденонощната норма (СДН 50 µg/m3, не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една
календарна година). Максимално измерената стойност за годината е 3,16 пъти СДН.
Средногодишната стойност е 32.95 µg/m3при 87,7% изискан минимум валидни
данни. Над горния оценъчен праг (ГОП) са отчетени 110 стойности (ГОП за СДН 35 µg/m3, не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна
година). Над долния оценъчен праг (ДОП за СДН - 25 µg/m3, не бива да бъде
превишавана повече от 35 пъти за една календарна година) са отчетени 212
стойности.



В АИС "Меден Рудник" през 2014 г. са извършени 361 бр. измервания (валидни
средноденонощни стойности). Констатирани са 38 броя превишения над (СДН - 50
µg/m3). В сравнение с 2013 г., когато регистрираните превишения са 42 броя, през
2014 г се отчита слабо намаляване на замърсяването по този показател.
Максималната средна стойност за периода е 2.34 пъти СДН. Средногодишната
стойност е 0,64 СГН. През 2014 г. са отчетени 76 бр. проби над горния оценъчен
праг за СДН, а 139 бр. са отчетените стойности над долния оценъчен праг за СДН.
Средногодишната концентрация е 0,91 пъти ГОП за СГН и 1,27 пъти ДОП за СГН.
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В АИС "Долно Езерово" са направени 327 бр. измервания (валидни
средноденонощни стойности). Констатирани са 110 броя превишения на
средноденонощната норма. В сравнение с 2013 г. тук е налице увеличаване на
замърсяването по този показател. Най-високата измерена среднодневна
концентрация е 4,38 пъти СДН. През 2014. г. са отчетени 243 бр. проби над ГОП за
СДН, а 313 бр. са отчетените проби над ДОП за СДН.



В АИС "Несебър" са направени 204 бр. измервания (валидни средноденонощни
стойности), което е под изисквания минимум валидни данни за определяне на
средногодишна стойност. Констатирани са 53 броя превишения на
средноденонощната норма, което е повече в сравнение с 2013 г., когато са отчетени
35 броя превишения. Най-високата измерена концентрация е 2,12 пъти СДН.

Замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на
атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Бургас. Причините за превишенията с РМ10
имат комплексен характер. Замърсяванията се дължат основно на масовото използване на
твърди горива за отопление в бита. Негативно влияние върху качеството на въздуха оказват и
засиленият транспортен трафик (особено през летния период), ремонтните дейности по
прилежащата пътна инфраструктура, активното строителство, а също, но не на последно място,
влияние оказва и промишлеността: „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Кроношпан България"
ЕООД.
Серен диоксид SO2
Основен източник на емисии на серен диоксид е технологичната дейност на "Лукойл Нефтохим
Бургас" АД, както и процесите свързани с изгаряне на твърди и течни горива в промишлеността
и бита.


В АИС "Долно Езерово" по показател серен диоксид са регистрирани общо 3646
валидни средночасови стойности, което е под изисквания минимум към качество на
данните за оценка на КАВ. За периода, през който анализаторът е работил, няма
регистрирано превишение на средночасовата норма и средноденонощната норма.
Две са превишенията на ГОП на СДН и шест са превишенията на ДОП на СДН.



В АИС "Меден Рудник" не е регистрирано превишение на средночасовата норма и
средноденонощната норма. Не са отчетени превишения на ГОП на СДН, три са
превишенията на ДОП на СДН.



В ДОАС РИОСВ е регистрирано едно превишение на средночасовата норма.
Превишения на средноденонощната норма не са регистрирани. Регистрирани са две
превишения ДОП на СДН.



В ДОАС Камено не е регистрирано превишение на средночасовата норма.



В АИС "Несебър" по показател серен диоксид са регистрирани общо 5703 валидни
средночасови стойности, което е под изисквания минимум към качество на данните
за оценка на КАВ. За периода, през който е работил, няма регистрирано превишение
на средночасовата норма и средноденонощната норма

Азотен диоксид NO2


В АИС "Долно Езерово" отчетената средногодишна стойност не превишава СГН 40 µg/m3. Горнооценъчния праг на средночасовата норма на ГОП е превишен 23
пъти, а долно оценъчния праг на средночасовата норма ДОП е превишен 45 пъти.
СЧН е превишена 3 пъти през годината. Не са превишени ГОП и ДОП на СГН. За
отчетният период не е нарушено качеството на атмосферния въздух за NO2 по
средночасова норма, тъй като не превишен броя на допустимите 18 пъти за една
календарна година.



В АИС "Меден Рудник" не са регистрирани средночасови концентрации над
средночасовата норма. През 2014 г. са отчетени само 2300 валидни средно часови

138

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

стойности, което е под изискуемия минимум към качество на данните за оценка на
КАВ. Не са регистрирани превишения на ГОП и ДОП на СЧН.


В ДОАС РИОСВ не са регистрирани средночасови концентрации над
средночасовата норма. През 2014 г. са отчетени само 5503 валидни средно часови
стойности, което е под изискуемия минимум към качество на данните за оценка на
КАВ. Регистрирано е едно превишение на ГОП и 18 бр. превишения на ДОП на
СЧН.



В ДОАС Камено са регистрирани 10 превишения на средночасовата норма. Горно
оценъчния праг на средночасовата норма на ГОП е превишен 16 пъти, а долно
оценъчния праг на средночасовата норма ДОП е превишен 25 пъти.



В АИС "Несебър" не са регистрирани превишения на СЧН и СДН. През 2014 г. са
отчетени само 2886 валидни средно часови стойности, което е под изискуемия
минимум към качество на данните за оценка на КАВ. Няма превишения на ГОП и
ДОП на СДН.

Въглероден оксид CO
СО са измерва в два от пунктовете за мониторинг: АИС "Долно Езерово" и АИС "Меден
Рудник". И в двата пункта отчетените средногодишни концентрации са по ниски в сравнение с
предходната година и не са регистрирани превишения на нито една от нормите.
Озон O3
Нивата на озон се следят в автоматичните станции с непрекъснато измерване - АИС "Меден
Рудник", АИС "Долно Езерово" и АИС "Несебър", ДОАС РИОСВ и ДОАС Камено.


През 2014 г. в АИС "Долно Езерово" не са регистрирани превишения на прага за
информиране на населението (ПИН) и алармения праг за предупреждение на
населението (ППН), няма превишения и на краткосрочната целева норма (КЦН) за
опазване на човешкото здраве.



През 2014 г. в АИС "Меден Рудник" не са регистрирани превишения на прага за
информиране на населението (ПИН) и алармения праг за предупреждение на
населението (ППН), няма превишения и на краткосрочната целева норма (КЦН) за
опазване на човешкото здраве.



В АИС "Несебър" не са регистрирани превишения на прага за информиране на
населението (ПИН - 180 µg/m3). Краткосрочната целева норма (КЦН - 120 µg/m3) за
опазване на човешкото здраве е превишена 1 път през годината.



За ДОАС РИОСВ не са регистрирани превишения на прага за информиране на
населението (ПИН) и алармения праг за предупреждение на населението (ППН),
няма превишения и на краткосрочната целева норма (КЦН) за опазване на
човешкото здраве.



За отчетния период в ДОАС Камено не са регистрирани превишения на нито една
от нормите.

БензенC6H6
Непълното изгаряне на горива е най-големият източник на C6H6. Други източници на бензен са
домашното отопление и рафинирането на нефт, както и като манипулацииите при съхранение и
разпространение на петролни продукти. Нивата на бензен се следят в автоматичните станции с
непрекъснато измерване - АИС "Меден Рудник", АИС "Долно Езерово" и АИС "Несебър",
ДОАС РИОСВ.


В АИС "Долно Езерово" регистрираната средногодишна стойност за бензенае пониска от средногодишната норма (СГН). Долнооценъчният праг на
средногодишната норма (ДОП) е превишен 1,05 пъти.

139

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



В АИС "Меден Рудник" регистрираната средногодишна стойност за бензенае пониска от средногодишната норма (СГН). Няма превишение на ГОП и ДОП на СГН.



В АИС "Несебър" и ДОАС РИОСВ, регистрираните валидни средночасови
стойности, са под изискуемия минимум към качество на данните за оценка на КАВ
и не може да се определи средногодишна стойност в тези пунктове.

Сероводород H2S
Нивата на сероводород се следят само в АИС "Долно Езерово" и в АИС "Меден Рудник.


В АИС "Долно Езерово" са регистрирани 1316 средночасови концентрации, които
превишават СЧН, от тях 236 превишават 3 пъти нормата, което е повече в сравнение
с предходната година. Регистрирани са 122 средноденонощни концентрации над 3
пъти СДН. При регистрирани само 4656 валидни средночасови стойности за 2014 г.
броят на превишенията по този показател е повече в сравнение с 2013 г. Най високата отчетена средночасова стойност е 0.04 mg/m3.



В АИС "Меден Рудник" са регистрирани 7825 средночасови концентрации, които
превишават СЧН, от тях няма концентрации превишаващи 3 пъти средночасовата
норма. Регистрирани са 321 средноденонощни стойности над СДН. Отчетената
средногодишна концентрация е по-висока в сравнение с 2013 г.През 2014 г., в
сравнение с 2013 г., в АИС "Меден рудник" се отчита забележимо повишаване броя
на превишенията на СЧН и СДН, както и на средногодишното замърсяване.
Основен източник на замърсяване със сероводород е ,,Лукойл Нефтохим Бургас"
АД, главно от технологични пропуски, аварийни ситуации, налагащи изгаряне на
значителни количества от газа на свещ, както и изпускане на процесни отпадъчни
води без съответната дегазация. Другите източници са третирането на отпадъчните
води и комунално-битов сектор.

Общи въглеводороди
Нивата на общите въглеводороди се следят само в АИС "Долно Езерово", поради близостта на
пункта до „Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
Неметанови въглеводороди
Неметанови летливи органични съединения (ЛОС) са колекция от органични съединения, които
се различават значително по своя химичен състав, но показват подобно поведение в
атмосферата. ЛОС се отделят в атмосферата от голям брой източници, включително горивни
дейности, използване на разтворители в различни процеси, автомобилен транспорт, химическо
чистене. НМЛОС допринасят за образуването на приземен (тропосферен) озон.


В АИС "Долно Езерово" регистрираната средногодишна стойност е 530 mg/m3. В
сравнение с предходната година се наблюдава понижаване на средногодишната
стойност.

Метанови въглеводороди


В АИС "Долно Езерово" регистрираната средногодишна стойност е 2112.95 (ηgC/m3), което е по малко в сравнение с предходната година.

Стирен
Стирен се използва предимно в производството на пластмаси и полистиренови смоли,
синтетичен каучуки др., катоприсъства в изгорелите газове на автомобилите. През 2014 г.
стирен е измерван в пунктовете ДОАС РИОСВ и ДОАС Камено.


Максимално измерената концентрация в пункт ДОАС РИОСВ е 10.58 µg/m3 при
СЧН норма 5 µg/m3. Регистрирани са 28 превишения над СЧН. Среднодневната
норма е била превишена основно през месеците септември октомври и ноември.



В ДОАС Камено са регистрирани 5 превишения на СЧН
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Причина за замърсяването се дължат основно на автомобилния трафик, асфалтирането на
пътищата, употребата на строителни материали.
Пара- и орто- ксилен
Орто-ксилен се измерва в ДОАС РИОСВ, пара-ксилен се измерва в АИС „Несебър", ДОАС
РИОСВ и ДОАС Камено.
През 2014 г. има регистрирани 9 превишения на СЧН за орто--ксилен за пункт ДОАС РИОСВ.
Превишенията са регистрирани основно през есенно-зимния сезон. Няма регистрирани
превишения на СДН на на орто-ксилен.
По показателя пара-ксилен няма превишения на нормите в нито един от пунктовете. Ксиленът
се използва основно като разтворител, присъства в състава на много бои и лакове и други
продукти. Като летливо органично съединение ЛОС може да участва в образуването на
приземен озон.
Толуен
Замърсителят толуен се следи в АИС „Несебър", пунктовете ДОАС РИОСВ и ДОАС Камено.
През 2014 г. няма регистрирани превишения на нито една от нормите по този показател.
Толуенът се използва основно като разтворител на бои лакове, мастила, лепила, кото добавка в
горивата.
Тежки метали (Pb, Cd, Ni, As) и полиароматни въглеводороди (ПАВ)
Измервания на тежки метали (Pb, Cd, Ni, As) и полиароматни въглеводороди (РАВ) се
извършват в пункт АИС „Несебър" и ДОАС РИОСВ, катопрез 2014 г. не са отчетени
превишения на нормите за тези показатели.
Полиароматни въглеводороди (ПАВ) - Benzo(a)pyrene


В пункт „ДОАС РИОСВ" и АИС „Несебър" през 2014 г. не са отчетени превишения
на средногодишната норма.



През 2014 г. мобилната автоматична станция (МАС) към община Бургас е провела
измервания на територията на гр. Бургас - централна градска част и кварталите на
града. Резултатите от измерванията показват, че :



o

в: Градинката до операта, промишлена зона „Юг" площадка на „Бургас бус"
ЕООД, к-с „Меден Рудник", кв. „Долно Езерово",кв. Долно Езерово, кв.
„Славейков", бул. „Стефан Стамболов", ул. „Копривщица" гр. Бургас са
регистрирани превишения на СДН на ФПЧ10

o

в: ул. „Оборище", к-с „Изгрев", к-с „Зорница", к-с „Славейков до спортна
зала Младост, парк на к-с „Славейков", кс „Меден Рудник" до МБАЛ
Черноморска, хотел Приморец в гр. Бургас, кв. „Долно Езерово",градинката
до Операта в гр. Бургас, кръстовище на ул. „Цар Симеон" и ул.
„Богориди",ул. „Сан Стефано и ул. „Ивайло", кръговото кръстовище на
хотел „Мираж" и кв. „Долно Езерово" са регистрирани превишения на СДН
по показател сероводород.

През 2014 г. мобилната имисионна станция на ИАОС - РЛ Стара Загора е провела
имисионни измервания в гр. Сунгурларе и с. Вресово общ. Руен. Отчетени са
превишения по отношение на ФПЧ10.

Замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на
атмосферния въздух в горепосочените общини. За разрешаването му следва да се търси
прилагане на финансови и законодателни мерки на национално ниво относно битовото
отопление на населението през студените месеци, като използване на централно
топлоснабдяване, природен газ, еко-пелети и брикети за сметка на въглища и дърва. На местно
ниво трябва да продължи прилагането и изпълнението в пълна степен на заложените мерки в
плановете за действие към съответните Програми за КАВ.
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През 2014 г. в общините Бургас, Камено, Несебър, Средец, Карнобат и Айтос продължава
изпълнението на мерките включени в общинските програми.
За територията в обхвата на РИОСВ Шумен
Във връзка с регистрираните стойности на контролираните показатели през 2013-та г. от АИС
Шумен, е отчитен като проблем качеството на атмосферния въздух в гр. Шумен през зимния
период. През 2013 г. АИС е регистрирала 59 превишения на СДН на ФПЧ 10, като основната
причина за превишенията са използваните твърди горива за отопление в битовия сектор.
Съгласно утвърден годишен график, на територията на гр. Търговище е осъществено измерване
за определяна на КАВ с Мобилна автоматична станция на РЛ-Варна към ИАОС – София.
Продължителността на контрола е бил 51 бр. денонощия и обхваща основните показатели
характеризиращи качеството на атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10/.
Регистрирано е едно превишение на СДН по показател ФПЧ10.
За територията в обхвата на РИОСВ Стара Загора
Пунктовете за контрол на КАВ на територията на РИОСВ Стара Загора са:


АИС „Зеления клин”, гр. Стара Загора



OPSIS система, с. Могила, общ. Стара Загора



OPSIS система, с. Ръжена, общ. Казанлък;



OPSIS система, с. Остра могила, общ. Стара



АИС Сливен, гр. Сливен



АИС, гр. Гълъбово



Ръчен, гр. Стара Загора (РИОСВ)



Ръчен пункт Гълъбово.

От териториалния обхват на РИОСВ Стара Загора областите, за които съществува вероятност
да бъдат засегнати от наводнения са Сливен и Ямбол.
В гр. Сливен през 2014г. са регистрирани 71 превишения на ПС на СДН за ФПЧ10 спрямо 81
през 2013г. при законово разрешени 35. Средната годишна концентрация на фини прахови
частици е 40,01 µg/m3 при допустими 40.
Общините на Сливен и Ямбол имат изработени и са в процес на изпълнение Програми за
подобряване на качеството на атмосферния въздух.
1.3.4

Почви

Басейнова дирекция за Черноморски район включва територията на 47 общини от 8
административни области, разположени както в северните, така и в южните части на страната.
Това географско местоположение, свързано с многообразни форми на релефа и разнородни
почвообразуващи скали в комбинация с диференциацията на климата, обуславя образуването
на голямо разнообразие от почвени типове и подтипове.
За районите северно от Стара планина са характерни черноземите. Те заемат почти изцяло
Дунавската хълмиста равнина, в това число и Южно-добруджанското плато, също така и поголямата част от Лудогорското плато. Незначителни площи от тях се наблюдават и в Южна
България в районите на Бургас и Айтос. Това са богати плодородни почви с изключително
значение за земеделието. Образувани са при умерено континентален климат, върху скална
основа от льос, мергели, варовици, наноси и под степна или лесостепна растителност.
Характерни са с тъмен цвят, богат хумусен хоризонт и дълбочина на профила до 1,50 – 2 м.
Южно от Стара планина, господстващ почвен тип на равнините и в долните части на
планинските склонове под сухите гори и храсталаци са канелени почви, а също така
канеленовидни лесивирани и плитки почви. Канелените почви са характерни с червеникавокафявия си цвят, сравнително малката дълбочина (60-70 см) на профила и високото съдържание
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на глина почти от повърхността. Плодородието на канелените почви е добро – съдържат от 2 до
5% хумус и по тази причина се използват широко за земеделски цели.
В района на Бургаската низина и в котловинните образувания в района са разпространени
смолници. Смолниците у нас са известни като черни глинести почви с тежък механичен състав
- най-често леко глинести до тежко песъчливо-глинести. Тежкият механичен състав на
смолниците обуславя и техните неблагоприятни физико-механични свойства. Те имат голяма
пластичност, лепливост и свързаност във влажно състояние и голяма твърдост в сухо
състояние. Поради това трудно се обработват както във влажно, така и в сухо състояние.
На силикатни терени при по-специфични условия са разпространени уникалните за България и
Балканския полуостров жълтоземи, срещащи се само в района на Странджа.
Подножията на склоновете на планините до 600-800 м надморска височина, покрити със сухи
дъбови гори и храсталаци са заети с кафяви и канеленовидни почви. На височина 800-1500 м се
разполагат кафяви планинско-горски почви под букови и смесени гори. В този пояс са
разпространени широко и рендзини.
В долините на реките са разположени наносни почви. Този тип почви се образуват върху
алувиалните наноси (на отделни места примесени с делувиални отложения) на реките, обрасли
повече или по-малко с растителност и обогатявани периодично с нови седиментни материали.
Те се намират в начална фаза на почвообразуване, имат само хумусен А хоризонт в различна
фаза на развитие, под който лежат наносни пластове от речен пясък и/или чакъли с различна
дебелина и подреждане. По механичен състав наносните почви биват от чакълесто-песъкливи
до леко глинести, като на малки площи могат да се менят много бързо в зависимост от
гранулометрията на речните седименти. Те са рохкави, проветриви, топли и сa добре
овлажнeни от близките подопочвени води. Тези им качества ги правят много подходящи за
земеделие.
1.3.5

Води

А. Повърхностни води
Реките в Черноморски басейнов район (от север на юг) започват от р. Шабленска, която се
влива във едноименното езеро, но няма непрекъснато водно течение за разлика от следващите
на юг реки Батова, Провадийска, Камчия, Фандъклийска, Панаир дере, Двойница, Вая,
Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбандере, Айтоска, Чукарска, Русокастренска, Средецка,
Факийска, Изворска, Маринка, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, Силистар, Резовска (на
границата с Турция) и други по-малки реки.
Формирането и режимът на речния отток е в тясна зависимост от климатичните условия и
факторите на постилащата повърхнина. В северната подобласт преобладава карстовото
подхранване - река Батова, река Девненска и река Провадийска. По долината на река Камчия и
в Бургаската низина са формирани дълбоко залягащи артезиански води. В южната подобласт
преобладаващо е дъждовното подхранване. Във връзка с режима на валежите, средномесечният
максимум на оттока от март (Северна подобласт) се измества през февруари (Южна подобласт).
По същата причина в тази посока се увеличава и зимният отток.
Река Шабленска е суходолие с водно течение само при силни дъждове. На север от нея няма
оформени реки и съществуващите крайморски малки езера имат подземно водно подхранване.
В тази част на крайморския склон на Добруджанското плато годишните валежи от 500-550мм
не формират речен отток поради силно водопропускливите почви, наличието на карст и дълбок
водоупор.
В югоизточната част на Добруджанското плато (водосбор на р. Батова)хидрогеоложките
условия позволяват образуването на постоянни речни течения и присъщия размер на валежа
модулът на оттока достига до 4-5 л/сек/км2. За р. Девня следкарстовите извори модулът рязко
се отличава с високата си стойност - 14,7 л/сек/км2, което показва, че водосборът на карстовите
извори е значително по-голям от този наповърхностния отток. Най-водообилната част на
Черноморския район се намира до южната ни граница. Там съчетанието от планинския масив
на Странджа и географското местоположение на пътя на значителна част от

143

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

средиземноморските циклони, определя високи есенно-зимни валежи и съответно есеннозимно пълноводие. Съответно с изменението на годишните валежи в Странджа планина се
изменят от 550 мм в подножието до над 900 мм около Малко Търново и средният отточен
модул варира между 5 и 15 л/сек/км2. Втора водообилна зона е Стара планина в югозападната
част на поречие Камчия. В най-високите части на Котленския Балкан валежите достигат до над
750-800 мм, а отточните модули до 10 л/сек/км2. В ниските части на поречие на Камчия
валежите спадат до 550 мм годишно, а модулитена оттока - до 2 л/сек/км2по течението на р.
Луда Камчия и до 1-2 л/сек/км2 по поречието на р. Голяма Камчия. В Бургаската низина и
нейните по-ниски склонове валежите са между 500 и 550 мм, а отточният модул е под 3-4
л/сек/км2.
Черноморският район в по-голямата си част се характеризира с влажна есен и зима, когато
падат най-много валежи - от 50-70% от годишната стойност и то предимно от дъждове. Това
определя и есенно-зимното пълноводие на реките, най-ярко изразено в южната част с рязко
покачване на оттока още през декември, достигане на максимума през февруари-март, а след
април-май започва маловодният период. Минимумите на маловодието за всички реки са
обикновено през август-септември.
Изключение от описания ход на овлажнеността през годината, характерен законтиненталносредиземноморската климатична област, правят реките в северозападната част на
Черноморския район - р. Провадийска и най-северния приток на р. Голяма Камчия - р. Врана.
При тях е по-силно изразено влиянието на континенталния климат с обилни валежи в края на
зимата и пролетта и формиране на зимно-пролетно пълноводие с месечни максимуми от март
до май, а начало на маловодието след май-юни.
Водосборната област на река Провадийска е ограничена от поречията на река Русенски Лом,
Черноморските Добруджански реки и река Камчия. Площта на водосборната област на
поречието е 2132 км2 с дължина на реката 119 км. Реката се влива в Белославското езеро, като
приема осем първоразрядни притока, от които по-значителни са Крива река, река Главница и
река Девненска Хидрометричната мрежа в речния басейн се състои общо от 2 действащи
хидрометрични станции (ХМС) на рекаПровадийска. ХМС на река Крива и река Девня са
закрити, поради технически проблеми през 2007 г.
Река Камчияе най-голямата на Балканския полуостров река, която се влива в Черно море.
Реката и нейните притоци заемат района между разклоненията на Източна Стара планина. Тя се
образува от Голяма и Луда Камчия, като за условно начало е приета Голяма Камчия. Общата
водосборна площ на поречието е 5 358 км2. Опорната хидрометрична мрежа на поречие Камчия
понастоящем се състои от 5 действащи хидрометрични станции (ХМС), от които 3 по главната
река и 2 на река Врана.
Северно-бургаските реки са представени са представени от река Двойница с 53 км и
водосборната площ 479 км2, река Хаджийска извира северно от село Руен с дължина 55 км и
водосборната площ 356 км2, река Ахелой извира край село Дряновец (в местността Адата), в
източната част на Карнобатско-Айтоската планина и се влива в Черно море южно от град
Ахелой с дължината 39, 90 км и река Айтоска с дължина 32 км и водосборната площ 305 км2.
Опорната хидрометрична мрежа на Северно- бургаските реки понастоящем се състои от 2
действащи хидрометрични станции (ХМС).
Река Ропотамо е с дължина 48, 50 километра и водосборната площ 249 км2. По-голямата част
от долината на реката е лонгоз с гори от дъб, ясен, бряст, габър и други.Около устието на
реката се е образувал дълъг и широк лиман, ограден от Черно море с пясъчни коси. Лиманът е
плавателен за малки съдове.
Река Дяволска зауства южно от гр. Приморско, има дължина 37 км и водосборна площ 133
км2.
Река Караач протича южно от гр. Китен и образува дълбок естуар при вливането си в Черно
море, който на места достига до 11-14 м дълбочина. Реката е дълга 15 км.
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Река Велека извира в турска територия посредством много карстови извори вблизост до с.
Ковчаз. При устието на Велека широчината достига 50 м, а дълбочината 7- 8 м. След моста на
шосето Синеморец - Ахтопол реката се разлива, прави голям завой и се влива в морето.
Дължината на реката е 147 км и водосборната площ 995 км2.
Резовска река е гранична река. Тя извира от най-високата част на Странджа планина, източно
от Ковчас в Турция и тече в източна посока. След с. Паспалово реката служи за граница между
България и Турция до устието си в Черно море при с. Резово. Общата дължина на реката е 112
км и водосборният и басейн обхваща 738 км2, от които 183 км2 в българска територия.
Опорната хидрометрична мрежа на поречията се състои от 3 действащи хидрометрични
станции (ХМС).
Езерата са разположени по Черноморското крайбрежие и за главно от два типа –лиманни и
лагунни. Повечето от езерата са съсредоточени около двата най-големи залива – Варненски и
Бургаски. Няколко малки езера са разположени по добруджанския бряг и на юг от Созопол – по
странджанското крайбрежие.Към групата на лиманните езера спадат Дуранкулашкото,
Езерецкото, Шабленско,Варненско, Белославско, Бургаско и Мандренско езеро (Узунгерен).
Към групата на лагунните езера спадат Атанасовското и Поморийското езеро,езерата-блата
Алепу, Аркутино, Стомоплу, Шабленска тузла, Неновска и Балчишка тузла. Трите
добруджански езера (тузли) представляват свръхсолени лагуни, малки по размери (площ и
дълбочина).
В района има изградени 437 бр. язовири, от които 77 бр. големи (с височина на стената над 15
м или с височина на стената от 10 до 15 м. и завирен обем над 1 млн. м3) и 339 бр.
микроязовири, които служат за поемане на високата вълна при речните прииждания. От общия
брой язовири, потенциално опасни при преминаването на високи води са 65 бр., тъй като
язовирните стени са изградени над населени места и има заплаха за населението, околната
среда и инфраструктурата при преливане или скъсване на стената им.
За целите на ПУРН съгласно Директивата за наводнения, са използвани само общодостъпните
налични данни. По отношение на водните количества - от наличните 23 действащи ХМС на
територията на ЧРБУ, с период на наблюдение под 25 години са 4 ХМС; с период на
наблюдение между 25 и 30 години са 3 ХМС; с период на наблюдение между 30 и 40 години са
9 ХМС; с период на наблюдение над 40 години са 7 ХМС. Общо, с период на наблюдение над
30 години са 16 ХМС. Различните по дължина периоди на наблюдение в ХМС занижават
точността на получените резултати при статистическата обработка на данните. След
направения анализ и оценка на качеството и количеството на наличната информация, за
определяне на оразмерителните водни количества като основни са използвани посочените 23
ХМС, разположени на реките Батова, Девня, Провадийска, Крива, Тича, Врана, Селска, Луда
Камчия, Камчия, Хаджийска, Айтоска, Средецка, Факийска, Господаревска, Ропотамо и Велека.
В Черноморски район, включително и крайбрежието, са установени 761 броя минали
наводнения в ПОРН, които са разпределени в общо 5 типа. По степен на риск за 241 броя
местоположения, 67 броя местоположения са със степен „Висок” риск за, 15 бр. – със
„Среден” риск, 154 бр са с „Нисък” риск и 5 бр. без риск. Обобщавайки данните от известните
наводнения на територията на Басейнова дирекция Черноморски район, са определени общо
222 броя наводнения, в места и зони по поречията на реките и черноморското крайбрежие,
където наводненията са нанесли значителни щети за човешкото здраве и националното
стопанство и които продължават да крият значителен потенциален риск. Единадесет от тези
наводнения са морски наводнения.
Заплахата от езера, намиращи се в пряка хидравлична връзка с морето, е определена за
Варненското и Бургаското езеро при шестте характерни за РЗПРН максимални морски нива, в
оптимистичен и песимистичен сценарий на климатична промяна.При определяне на заплахата
от езера без пряка хидравлична връзка с морето са изследвани пет езера, след анализа на които
заплаха е картирана при четири от тях: Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Атанасовско
езеро и Поморийско езеро.
Б. Подземни води
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Територията на Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район, обхваща
приморската ивица на Добруджа, Варненската падина, Момино плато Долнокамчийското
понижение, източната част на Старопланинска верижна система, Бургаската низина и
Българския дял на Странджа планина.
Голямото разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо състояние и
структурно положение, 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 на водоносния колектор, повърхностните
отложения и подхранващия водосбор, взаимодействие с повърхностни води и пр.) в „Проект на
План за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г“ са идентифицирани
40 броя подземни водни тела в седем водоносни хоризонта, както следва:


Кватернерен водоносен хоризонт – 13 водни тела;



Неогенски водоносен хоризонт – 9 водни тела;



Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела;



Горнокреден водоносен хоризонт – 6 водни тела;



Долнокреден водоносен хоризонт – 4 водни тела;



Малм – валанжински водоносен хоризонт – 2 водни тела;



Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни хоризонти - 2 водни тела.

На територията на Басейнова дирекция Черноморски район 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, са определени 28 подземни водни тела.
За територията на Черноморски район на басейново управление е определена степента на
взаимовръзка на 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 5 подземни водни тела са в лошо състояние, а
35 - в добро състояние.
Според оценката на химичното състояние 17 подземните водни тела са в лошо състояние, а 23
тела - в добро състояние. При това 16 от тях са оценени като натоварени с дифузни източници
на замърсяване, а едно - е в риск да не постигнат добро състояние само от точкови източници
на замърсяване. Освен това в две подземни водни тела (BG2G000000Q014 и BG2G000000N044)
са установени участъци на морска интрузия.
Наименованията на подземните водни тела, присвоеният им код, площта на разпространение,
естествените и разполагаемите ресурси, степента на взаимодействие с повърхностните води,
както и оценката на количественото и химичното им състояние ще бъдат подробно отразени в
Доклада за ЕО.
На територията на Черноморски район са установени 17 находища на минерална вода, които са
изключителна държавна собственост, включени в Приложение № 2 на Закона за водите.
1.3.6

Биологично разнообразие

А Флора
Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997 г) страната се поделя на
три области (Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и лесостепна
област и Средиземноморска склерофилна горска област) с 5 провинции, 28 окръга и 80 района.
В Черноморски район за басейново управление се срещат следните флористични елементи:


Евксинска провинция - Обхваща Странджа, Източна Стара планина и Черноморското
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крайбрежие. На тази територия в изграждането на растителната покривка освен
многобройните европейски и евроазиатски флорни елементи участват и по-специфични
флорни елементи като евксински, степни, средиземноморски и др., включително
балкански и български ендемични флорни елементи, особено характерни за отделните
физикогеографски и геоботанически провинции, окръзи и райони.


Илирийска (Балканска) провинция - Обхваща северната и северозападната част на
Балканския полуостров, а у нас заема главно планинските територии - Западна и Средна
Стара планина, западните погранични планини, Витоша, западната част на Средна гора,
Рила, Пирин, Западни и Средни Родопи, високите котловини между планините,
Предбалкана, Лудогорието и Дунавската равнина без крайдунавска част. В
изграждането на растителната покривка на тази провинция освен характерните растения
с европейско и евроазиатско разпространение участват и над 100 български ендемични
растения, които заедно с балканските ендемични растения, разпространени и в нашата
територия на Иларийската провинция, дават автентичния характер на растителната
покривка.



Македоно-Тракийска провинция - Провинцията обхваща сравнително най-топлите
райони на страната - Горнотракийската низина, Среднотунджанската низинно-хълмиста
земя, Източните Родопи, долината на р. Места, планините Славянка и Беласица, както и
горната част на Струмската долина северно от Кресненския пролом. Растителната
покривка е разнообразна, представена преди всичко от ксеротермни видове, каквито са
благуна, церът, косматия, виргилиевия дъб и келявия габър. Специфичните за
провинцията диагностични видове растения са главно македоно-тракийски флорни
елементи, балкански и български ендемити.



Долнодунавска провинция - Обхваща най-северните части от Дунавската равнина с
Добруджа северно от Лудогорското плато и крайморската част на Добруджа, както и
едафично сухия район между Варна и Шумен. Характеризира се с остатъчни
ксеротермни гори от космат и вергилиев дъб, цер и от части благун. Почти навсякъде в
изграждането на горските екосистеми участват келявият габър и мъждрянът, а при
деградирането на горите са се формирали храстови ценози с доминиране на драката и
смрадликата, също така и тревни съобщества с преобладаване на садина, белизма,
луковична ливадина и други ксеротермни тревни видове, включително и степни
елементи.

Б фауна
Територията на България е разположена в две зоогеографски подобласти – Евросибирска и
Средиземноморска. Разнообразния релеф и климат са причина за формиране на богата и
многообразна фауна, която има характерни особености. Според Георгиев (1982) в България се
разграничават седем зоогеографски района, четири от които се отнасят към
Средиземноморската подобласт и три към Евросибирската подобласт. Фауната в Черноморски
район за басейново управление попада в части в пет от седемте зоогеографски района на
България – Дунавски, Старопланински, Тракийски, Черноморски и Странджански район.


Дунавски район. Обхваща територията на Дунавската равнина, Лудогорието и южната
част от Добруджанското плато (без крайбрежието му). Повечето видове във фауната тук
са евросибирски и европейски елементи. Сред останалите преобладават видове с
холарктично и палеарктично разпространение.



Старопланински район. Включва територията на Стара планина, Предбалкана и Средна
гора. Тук фауната е също с преобладаващо евросибирско и европейско
разпространение.



Тракийски район. Заема Горнотракийската низина (на запад до гара Септември),
Среднотунджанската низина, Източните Родопи, Сакар, Манастирските възвишения и
Бакаджиците. Долините на реките Марица и Тунджа са естествени коридори за
навлизане от юг на средиземноморска фауна.
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Черноморски район. Обхваща ивица покрай Черноморското ни крайбрежие с ширина от
5 км (при Балчик и Царево) до 60 км (при долината на р. Камчия). Тук
средиземноморското влияние върху фауната е доста силно.



Странджански район. Заема североизточните склонове на Странджа (без крайбрежната
ивица) и Дервентските възвишения. Средиземноморското влияние тук е по-слабо
изразено, отколкото в съседните му райони.

В Защитени територии по ЗЗТ
В териториалния обхват на Черноморски РБУ попадат изцяло или частично следните
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ)







Природни паркове (ПП)
o

ПП Златни пясъци

o

ПП Сините камъни

o

ПП Странджа

o

ПП Шуменско плато

Поддържани резервати (ПР)
o

ПР Атанасовско езеро

o

ПР Балтата

o

ПР Вельов вир (Водните лилии)

o

ПР Вълчи проход

o

ПР Дервиша

o

ПР Киров дол

o

ПР Момин град

o

ПР Патлейна

o

ПР Пясъчната лилия

o

ПР Калфата

o

ПР Върбов дол

Резервати
o

Узунбоджак

o

Тисовица

o

Средока

o

Орлицата

o

Камчия

o

Калиакра

o

Витаново

o

Букака

o

Ропотамо
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o

Силкосия

Освен горепосочените, на територията на Черноморски район за басейново управление попадат
102 защитени местности (ЗМ) и 58 природни забележителности (ПЗ).
Г Защитени зони по ЗБР
В териториалния обхват на Черноморски РБУ попадат изцяло или частично следните
защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР):
Таблица III-3. Защитени зони по Директива за местообитанията
№

1.

Защитени зони по Директива за местообитанията, попадащи изцяло или частично в
териториалния обхват на БД Черноморски район
Код
Наименование
Код
Наименование
BG0000119
Трите братя
BG0000589
Марина дупка
2.

3.

BG0000130

Крайморска Добруджа

4.

BG0000117

Котленска планина

5.

BG0000132

Побитите камъни

6.

BG0000104

Провадийско - Роякско плато

7.

BG0000138

Каменица

8.

BG0000393

Екокоридор Камчия - Емине

9.

BG0000198

Средецка река

10.

BG0000133

Камчийска и Еменска планина

11.

BG0000421

Преславска планина

12.

BG0000635

Девненски хълмове

13.

BG0000402

Бакаджиците

14.

BG0000173

Островче

15.

BG0000513

Войнишки Бакаджик

16.

BG0000208

Босна

17.

BG0000219

Дервентски възвишения 2

18.

BG0000154

Езеро Дуранкулак

19.

BG0000574

Ахелой - Равда - Несебър

20.

BG0000116

Камчия

21.

BG0000149

Ришки проход

22.

BG0000622

23.

BG0000230

Факийска река

24.

BG0000102

Варненско-Белославски
комплекс
Долината на река Батова

25.

BG0000621

Езеро Шабла - Езерец

26.

BG0000100

Плаж Шкорпиловци

27.

BG0000118

Златни пясъци

28.

BG0000137

Река Долна Луда Камчия

29.

BG0000620

Поморие

30.

BG0000623

Таушан тепе

31.

BG0000196

Река Мочурица

32.

BG0000242

Залив Ченгене скеле

33.

BG0000572

Росица - Лозница

34.

BG0000270

Атанасовско езеро

35.

BG0000501

Голяма Камчия

36.

BG0000271

Мандра-Пода

37.

BG0000141

Река Камчия

38.

BG0000273

Бургаско езеро

39.

BG0000151

Айтоска планина

40.

BG0000146

Плаж Градина - Златна рибка

41.

BG0000164

Сините камъни

42.

BG0001001

Ропотамо

43.

BG0000136

Река Горна Луда Камчия

44.

BG0001007

Странджа
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№

45.

Защитени зони по Директива за местообитанията, попадащи изцяло или частично в
териториалния обхват на БД Черноморски район
Код
Наименование
Код
Наименование
BG0000602
Кабиюк
BG0000103
Галата
46.

47.

BG0000178

Тича

48.

BG0000573

Комплекс Калиакра

49.

BG0000107

Суха река

50.

BG0001004

Емине - Иракли

51.

BG0000139

Луда Камчия

52.

BG0001502

Отманли

53.

BG0000143

Караагач

54.

BG0001500

Аладжа банка

Таблица III-4. Защитени зони по Директива за птиците
№

1.

Защитени зони по Директива за птиците, попадащи изцяло или частично в териториалния
обхват на БД Черноморски район
Код
Наименование
Код
Наименование
BG0000152
Поморийско езеро
Западна Странджа
2. BG0002066

3.

BG0000242

Залив Ченгене скеле

4.

BG0002050

Дуранкулашко езеро

5.

BG0000270

Атанасовско езеро

6.

BG0000191

Варненско-Белославско езеро

7.

BG0000273

Бургаско езеро

8.

BG0000271

Мандра-Пода

9.

BG0002029

Котленска планина

10.

BG0002038

Провадийско-Роякско плато

11.

BG0002040

Странджа

12.

BG0002044

Камчийска планина

13.

BG0002041

Комплекс Ропотамо

14.

BG0002045

Комплекс Камчия

15.

BG0002043

Емине

16.

BG0002060

Галата

17.

BG0002046

Ятата

18.

BG0002061

Балчик

19.

BG0000156

20.

BG0002082

Батова

21.

BG0002058

22.

BG0002097

Белите скали

23.

BG0002077

Шабленски езерен
комплекс
Сините камъни Гребенец
Бакърлъка

24.

BG0002051

Калиакра

25.

BG0002093

Овчарово

26.

BG0002115

Било

Разположението на защитените територии и зони спрямо границите на ЧРБУ е илюстрирано в
следващите Фигури ІІІ-3 и ІІІ-4.
Фигура ІІІ-3 Защитени територии в Черноморски РБУ

150

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

151

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

Фигура ІІІ-4 Защитени зони в Черноморски 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
1.3.7

Здравни показатели на населението

Данните от Националния център по здравна информация и анализи (НЦЗИА) показват, че
здравните показатели на населението в Черноморския бассейнов район като цяло са по-добри
от средните за страната.
Заболеваемостта сред населението в Черноморски речен район като цяло за повечето области е
по-ниска от средната за страната както общо, така и по отделни нозологични единици.
Таблица III-5 Регистрирани заболявания от някои заразни заболявания, подлежащи на
задължително съобщаване (за 2015 г).
Област

Скарлатина Коклюш

Варицела Епидемичен Лаймска
паротит
берилиоза

Вирусен
хепатит

Активна
туберкулоза

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

Бургас

36,0

-

175,5

0,2

1,7

15,2

18,3

Сливен

28,5

-

387,5

-

-

16,4

25,9

Ямбол

85,4

2,4

358,2

-

0,8

15,4

26,9

За страната

53,5

0,7

316,2

0,4

5,6

16,9

23,2
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Данните от таблицата показват разнообразно разпределение на инфекциозната заболеваемост
при различните области, без определена зависимост. Скарлатина се среща най-често в област
Ямбол, Варна и Добрич значително над средните за страната; коклюш – в област Ямбол,
варицела – Търговище, Сливен, Ямбол, лаймска берилиоза – преобладаващо в Търговище и
Добрич, вирусен хепатит – Добрич.
Случаите на активна туберкулоза преобладават в Сливен и Ямбол, надвишаващи средната
стойност за страната, а в другите области са под средните за страната.
Болестността от злокачествените заболявания е представена в Таблица III-6 (Заб.представени
са последните публикувани данни, за 2014 и 2015 няма налични данни към настоящия момент).
Таблица III-6 Заболеваемост от злокачествени заболявания в областите на
територията на Черноморски басейнов район (на 100 000 население)
Области

Години
2010

2011

2012

2013

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

Бургас

3034,0

3155,8

3255,3

3416,0

Сливен

2700,7

2860,4

2990,4

3119,2

Ямбол

2827,4

3014,4

3211,4

3345,2

3469,2

3602,7

3702,4

3819,0

За страната

През представения период както в страната, така и в конкретните области се наблюдава
нарастване на заболеваемостта от злокачествени заболявания за 4-те представени години. Найзначително е увеличението на тези заболявания в област Разград – с 940,4 случая на 100 000,
Добрич – с 642 случая на 100 000 население, Ямбол – с 518 на 100 000.
Сравнението между отделните области показва, че само в област Шумен заболеваемостта от
злокачествени заболявания е по-висока от средната за страната. Всички други представени
области на територията на Черноморски басейнов район, имат по-благоприятни показатели за
злокачествени заболявания.
При децата от 0 до 17 години коефициентът на заболяемост спрямо 2006 година бележи
намаление - от 1176,81%о на 1041,2%о. Най-висока е заболяемостта от болести на органите на
дихателната система, следват травмите и отравяния и на трето място-от инфекциозни и
паразитни болести.
Посочените данни определят разглеждания район като благоприятен по отношение на
човешкото здраве – основните здравни показатели на населението са по-добри от средните за
страната.
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Приложение IV
Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка
Въведение

I.

 предмет на договора;
 описание на изготвянето на ПУРН на ЧРБУ;
 методика, включително правна рамка;

Описание на ПУРН на ЧРБУ

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 на ЧРБУ;

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 на ЧРБУ,
включително проблеми отнасящи се до територии с особена екологична значимост, като
например зоните, определени съгласно Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО;
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 на ЧРБУ 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 Република Турция.
VIII.

Смекчаващи мерки

Мерките, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните последствия от прилагането на ПУРН на ЧРБУ,
включващи:


Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРН в ЧРБУ



Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН в ЧРБУ

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
в ЧРБУ съгласно член 10 от Директивата за СЕО 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
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на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни
материали (карти, снимки, схеми).
XIII.

Оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони

Съгласно писмо на МОСВ с № 05-08-5157/11.08.2015 възложителят на плана 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. Същото
писмо казва и, че проверката за допустимост и преценка за вероятната степен.
В случай на решение на компетентния орган - МОСВ, като самостоятелна, но неделима
част от ЕО ще бъде изготвена и Оценка за съвместимостта на ПУРН на ЧРБУ 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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