1. Значимост на защитени категории „Човешко здраве” и „Стопанска
Дейност” съгласно Предварителна оценка на риска от наводнения
Първоначалната проверка на значимостта за защитените категории
„Човешко здраве” и „Стопанска дейност” се извършва на базата на броя на
засегнатите от наводнения жители в рамките на една териториална единица.
Като първоначален предварителен праг на критерия за значимост за
защитените категории „Човешко здраве” и „Стопанска дейност” за случаите на
документирана заплаха от минали наводнения може да бъде използвана
стойността от 15 засегнати жители/населено място.
Като първоначален предварителен праг на критерия за значимост за
защитените категории „Човешко здраве” и „Стопанска дейност” за случаите на
потенциална заплаха от наводнения може да бъде използвана стойността от 100
засегнати жители/населено място.
Освен това със значителен потенциален риск от наводнения се определят
речни участъци, за които, независимо от източника на информация за заплахата от
наводнения (минали или потенциални значими наводнения), резултатите от
анализа показват, че в случай на наводнение ще бъдат засегнати важни
промишлени зони, респективно важни инфраструктурни съоръжения и общо се
очакват големи негативни последици в района на наводнението. Преценката за това
кои промишлени зони, респективно инфраструктурни съоръжения, се определят
като много важни и какви са очакваните в случай на наводнение последици, зависи
от отговорните служби и ведомства и се извършва поотделно за всеки конкретен
случай. Ако ситуацията в случай на наводнение на речен участък в близост до
важни индустриални зони и инфраструктурни съоръжения не е ясна и еднозначна,
при съмнение се препоръчва определянето на риска от наводнения като значим, за
да се даде възможност за едно по-точно проучване на участъка в рамките на
изготвянето на картите на заплахата и на риска от наводнения.
Таблица 1: Обекти, за които е необходимо самостоятелно разглеждане на
конкретния случай (списъкът на примерите може да бъде продължен при
необходимост, установена в процеса на работа)
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пожарна безопасност и защита на населението

2. Значимост на защитени категории „Културно наследство „ и „Околна
среда” съгласно Предварителна оценка на риска от наводнения
За оценка на заплахата за защитената категория „Културно наследство” се
използват застрашени от наводнения културни обекти. В този случай със
значителен потенциален риск от наводнения се определят речни участъци, за
които, независимо от източника на информация за заплахата от наводнения
(минали или потенциални значими наводнения), резултатите от анализа показват,
че в случай на наводнение ще бъдат засегнати важни културни паметници и като
последица се очакват значителни невъзстановими щети на засегнатия културен
паметник. В рамките на методика за предварителна оценка се препоръчва да бъдат
взети предвид застрашени недвижимите културни ценности със световно (списъка
на световното културно наследство на човечеството) и национално (съгласно
ЧЛ.50, ал.1 на Закона за културното наследство) значение. В процеса на оценка на
заплахата окончателната преценка за това кои от застрашените културни
паметници се определят като значително застрашени и какви са очакваните, в
случай на наводнение, последици, трябва да бъде направена след консултация с
отговорните служби и ведомства. Оценката се извършва поотделно за всеки
конкретен случай на попадащ в заливаемите участъци значим културен обект. Ако
ситуацията, в случай на наводнение на речен участък, в близост до важен културен
паметник, не е ясна и еднозначна, при съмнение се препоръчва определянето на

риска от наводнения като значим, за да се даде възможност за едно по-точно
проучване на участъка в рамките на изготвянето на картите на заплахата и на риска
от наводнения.
За оценка на заплахата за защитената категория „Околна среда” се
разглеждат случаите, в които, вследствие на наводнение, е възможно замърсяване
на водите или замърсяване, посредством заливане на защитени и чувствителни
зони и местообитания със замърсени вследствие на наводнението води. В този
случай със значителен потенциален риск от наводнения се определят речни
участъци, за които независимо от източника на информация за заплахата от
наводнения (минали или потенциални значими наводнения) резултатите от анализа
показват, че в случай на наводнение ще бъдат засегнати съоръжения и инсталации,
включени в Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители
(ЕРИПЗ), защитени зони, съгласно чл.6 от Закона за биологичното разнообразие,
включващи територии, обявени за опазване на местообитанията и биологични
видове или зони за защита на водите и като последица от това се очакват
значителни щети върху околната среда. Окончателна преценката за това кои зони,
чувствителни местонахождения, респективно съоръжения се определят като важни
и какви са очакваните в случай на наводнение последици, се прави при
необходимост и по преценка на извършителя на предварителната оценка на риска
от наводнения след съгласуване с отговорните служби и ведомства и се извършва
за всички случаи, в които съответно съоръжение, инсталация, защитена зона или
чувствително местообитание, попадне в границите на заливаемите участъци. Ако
ситуацията в случай на наводнение на речен участък в близост до важно
местонахождение

или

защитена

зона,

респективно

на

съоръжение

с

водозамърсяващи вещества не е ясна и еднозначна, при съмнение се препоръчва
определянето на риска от наводнения като значим, за да се даде възможност за
едно по-точно проучване на участъка в рамките на изготвянето на картите на
заплахата и на риска от наводнения.

