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1. Анализ на взаимовръзките между приоритети и мерки
Направеното систематизиране на „приоритети и действия/цели”, дава
възможност да се направят взаимовръзки, да се види тяхната съгласуваност, да се
анализират и да се направят изводи.
В настоящия текст и приложената таблица (вж. Приложение 1) са представени
взаимовръзките „приоритети – цели - мерки”. Този начин на структуриране дава
възможност за по-добър анализ на взаимовръзките.
Предложението на национални приоритети съдържа 5 приоритети и общо 18
действия (цели), които са разпределени по приоритети. При проследяване на връзката
„приоритети – цели - мерки” следва да се вземат предвид следните съображения:
1. Използваното според техническата спецификация понятие „действие”
съдържателно съвпада с понятието „цел”. По тази причина те се разглеждат като
синоними.
2. „Цел” за ПУРН може да е само такава, която намалява риска (в съществуващите
РЗПРН) или не допуска нов такъв. Това е така, защото ефектът на мерките и
ползите за обществото ще се оценяват по това, доколко са намалени
стойностите на критериите, които създават риск.
3. При така структурираните приоритети и цели, се очертава особеност при
взаимовръзките на мерките с целта. Примерно мерките за залесяване, за
водозадържане в заливните тераси, за възстановяване на стари корита и влажни
зони и др., е логично да бъдат отнесени към цел 3.4.„Подобряване на
водозадържащащата способност на земеделски, горски и крайречни
територии”. Това е само привидно, тъй като основната цел (за конкретния
РЗПРН), приносът на самата мярка, ще бъде намаляване броя на засегнатите
хора или намаляване броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура.
Това са цели към два различни приоритети – към № 1 за човешкото здраве и
към № 3 за защита на околната среда. При характеризиране на дадена мярка е
определящ нейният ефект за намаляване на риска. В такъв случай, посочените
мерки трябва да бъдат отнесени към цели 1.1. за минимизиране броя на
пострадалите хора, към 1.4 за минимизиране на засегнатите обекти от
социалната инфраструктура, а може и към 5.4. за минимизиране на риска по
водното течение на речния басейн. За да не се натоварва табличната форма, се
ограничава до посочване на 3 - 4 взаимовръзки, но трябва да се има предвид, че
за конкретен РЗПРН ефектът на дадена мярка може да изпълнява и други цели.
Примерно посочените мерки за водозадържане, могат да дадат ефект към цел
1.2. като осигурят бързо отвеждане на водите, или към цел 3.3. като
минимизират щетите върху защитените зони. Каталогът ще даде само
насочваща информация, като прилагането на мерките и ефекта трябва да се
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определят за всеки конкретен РЗПРН предвид неговите специфики и
конкретните условия. Предвид изложените съображения, в табличната форма се
посочват с голямо и подчертано „ДА” взаимовръзка на коментираните мерки с
цел 3.4 към приоритет „защита на околната среда” и с малки „да” – за цели 1.1.
и 1.4 към приоритет „опазване на човешкия живот”. Подобен е подхода и за
представянето на други взаимовръзки „приоритет-цел-мерки” в приложената
таблична форма.
4. Не се посочват взаимовръзки на мерките по отношение на културноисторическите обекти в цел 2.2. „Подобряване защитата на значими стопански и
културно-исторически обекти”. На практика всяка от мерките може да се покаже
като такава, но това само ще натовари табличната форма. Има се предвид, че
определящи са конкретните условия в РЗПРН, както и това че в малко случаи ще
бъде приоритет и ще се налага да бъдат защитени паметници на културноисторическото наследство. В никакъв случай не се омаловажава тези обекти.
5. Подобно на горното, много мерки оказват ефект върху защитените зони и ЗТ
(цел 3.3.), но в табличната форма се посочват само най-явно свързаните. Целта е
да не се дава излишна информация. Отново - определящи за ефекта, който ще
се постигне чрез дадена мярка, са обекта на защита и конкретните условия за
дадения РЗПРН, нещо което не може да се прецени на този етап.
6. Мерките за „почистване на речни участъци в границите на населените места”,
„премахване на незаконни постройки и подприщващи съоръжения”,
„ограничаване уплътняването на почвата (застрояването)” и др., се отнасят към
цел 1.2. „осигуряване на бързо отвеждане на водите от урбанизираните
територии” (отбелязано с голямо „ДА”). Ясно е обаче, че това са мерки, които
имат връзка с цел 1.1. за минимизиране на пострадалите хора, цел 1.4 за
минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура и др.,
които се отбелязват с малко „да”. Информацията от Каталога е само насочваща
и мерките трябва да се планират с отчитане на конкретните условия и
специфики на дадения РЗПРН.
7. Мерките, които са отнесени към цел 3.1. „Подобряване защитата на
канализационната система”, на практика основно са мерки за намаляване на
замърсяването надолу по течението или в друг контекст - не добре работещата
канализация като съоръжение в урбанизирана територия.
8. Мерките за „определяне и обозначаване на застрашени от наводнения зони”,
„изкупуване на частни терени с голям риск” и др., са отнесени към цел 1.1. за
намаляване броя на пострадалите хора. Ясно е обаче, че за изпълнение на
мерките, трябва да се създаде нова нормативна база т.е. посочва се тяхната
взаимовръзка с цел 5.1. „създаване на съвременна нормативна уредба за
устройствено планиране”.
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9. Мерките за „забрана за голи сечи”, „забрана за пресушаване на блата и други
влажни зони”, „забрана за добив на инертни материали от речното корито” и
други „забрани”, се свързват с цел 5.1. „създаване на съвременна нормативна
уредба за устройствено планиране”. Ясно е обаче, че ефектът на тези мерки ще
бъде за намаляване на броя на засегнатите хора (цел 1.1.), на засегнатите обекти
от социалната инфраструктура (цел 1.4.), както и че ще има ефект за намаляване
на риска по водното течение на речния басейн (цел 5.4.).
10. Мерките за управление при кризисни ситуации, за осигуряване на координация
и сътрудничество, са свързани с цел 5.5. „осигуряване адекватно реагиране на
публичните институции при наводнение”. Едновременно, тези мерки дават
ефект и за реализиране на цел 5.2. за осигуряване на информация за УРН, както
и за цел 5.4., като минимизират риска по водното течение на речния басейн. В
случая за да не се претоварва с информация таблицата, се посочва, че тези
мерки ще намалят броя на пострадалите хора или ще минимизират засегнатите
обекти от социалната инфраструктура.
11. Някои от структурните мерки като: изграждане на язовири, изграждане на речни
корекции, изграждане на диги и други се свързват основно за опазване живота
на хората и съответно с цел 1.1., не те също имат ефект и за опазване на обекти
от социалната инфраструктура.
12. Подобна е ситуацията и с мерките за изграждане на временни и мобилни
прегради - стени от чували с пясък и др., които отново са отнесени към цел 1.1. –
минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора.
13. Мерките за морските брегозащитни съоръжения (буни, дамби, вълноломи,
вълнобойни стени, подводни рифове) са свързани с първостепенния приоритет
и цел – опазване на човешкия живот и здраве.

2. Изводи
В разработката са изведени 5 приоритети с 18 цели, към които е посочено
взаимодействието с 154 мерки.
По експертна оценка са установени 420 взаимовръзки на мерките от Каталога с
така формулираните цели.
154-те мерки изпълняват поставените 18 цели и са разпределени по приоритети,
както следва:



приоритет 1 – 61 мерки,
приоритет 2 – 7 мерки,
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приоритет 3 – 23 мерки,
приоритет 4 – 13 мерки,
приоритет 5 – 50 мерки.

Другите 266 взаимовръзки, дават второстепенен ефект, спрямо различните
мерки.
В таблична форма (вж. Приложение 1) са представени взаимовръзките на
мерките и целите, като ефекта за намаляване на риска е разпределен както следва:

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве
Действие 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при
наводнения
Ефектът се осигурява от 60 мерки, включени в Каталога, като 34 от тях са основни
и 26 дават второстепенен ефект.
Действие 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни
валежи и наводнения от урбанизираните територии.
Ефектът се осигурява от 18 мерки, включени в Каталога, като 13 от тях са основни
и 5 дават второстепенен ефект.
Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот
Ефектът се осигурява от 15 мерки, включени в Каталога, като 13 от тях са основни
и 2 – дават второстепенен ефект.
Действие 1.4. Минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната
инфраструктура
Ефектът се осигурява от 63 мерки, включени в Каталога, като една от тях е
основна и 62 дават второстепенен ефект.
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Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура
и бизнеса
Действие 2.1. Подобряване на защитата на обекти от техническата
инфраструктура
Ефектът се осигурява от 16 мерки, включени в Каталога, като 7 от тях са основни
и 9 дават второстепенен ефект.
Действие 2.2. Подобряване на защитата на значими стопански и културноисторически обекти.
Ефектът се осигурява от 7 мерки, които дават второстепенен ефект.

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда
Действие 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи
Ефектът се осигурява от 4 мерки, които имат второстепенен ефект.
Действие 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти
(основно IPPC и SEVESO обекти)
Ефектът се осигурява от 4 мерки, включени в Каталога, като 3 от тях е основна и
1 – дава второстепенен ефект.
Действие 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите,
защитени територии и защитени зони
Ефектът се осигурява от 17 мерки включени в Каталога, като 1 от тях е основни и
16 – дават второстепенен ефект.
Действие 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски,
горски и крайречни територии.
Ефектът се осигурява от 23 мерки, включени в Каталога, като 19 от тях са основни
4 дават второстепенен ефект.
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Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението
Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за
наводнения
Ефектът се осигурява от 13 мерки, включени в Каталога, като 12 от тях са основни
и една дава второстепенен ефект.
Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения
Ефектът се осигурява от 12 мерки, включени в Каталога, като една от тях е
основна и 11 дават второстепенен ефект.

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за УРН
Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативната
устройственото планиране на териториите и УРН

уредба

за

Ефектът се осигурява от 20 мерки включени в Каталога, като 13 от тях са основни
и 7 – дават второстепенен ефект.
Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за УРН
Ефектът се осигурява от 32 мерки включени в Каталога, като 19 от тях са основни
и 13 – дават второстепенен ефект.
Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с
УРН
Ефектът се осигурява от 8 мерки, включени в Каталога, като 3 от тях са основни и
5 дават второстепенен ефект.
Действие 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за
целия речен басейн
Ефектът се осигурява от 68 мерки включени в Каталога, като една от тях е
основна и 67 дават второстепенен ефект.
Действие 5.5 .Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции
при наводнения
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Ефектът се осигурява от 40 мерки, включени в Каталога, като 14 от тях са основни
и 26 дават второстепенен ефект.
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