
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРИОРИТЕТНА ОС 4

ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ



ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И 
ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ (1)

1. Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с

вторите ПУРН за периода 2022-2027 г. (ще се

разработват 2016-2021 г.)

2. Създаване на Национален център за управление на

водите в реално време с пилотно стартиране по

поречието на р. Искър

СТРУКТУРИ НА МОСВ (Дирекция Управление на водите)



1. Мерки за въвеждане на решения за превенция и

управление на риска, насочени към укрепване на

бреговете в населените места в района на р. Дунав,

вкл. екосистемно базирани решения

ОБЩИНИ

1. Демонстрационни/пилотни проекти, свързани с

превенция и управление на риска от наводнения

ОБЩИНИ, НПО

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И 
ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ (2)



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  
ИНДИКАТОР ЗА РЕЗУЛТАТ

Повишаване защитата на населението чрез

предприемане на мерки и действия за предотвратяване

и управление на риска от наводнения

Показател Мерна единица
Базова 

стойност 
Базова 
година

Целева 
стойност 
(2023 г.) 

Източник на данните Честота на 
отчитане

Повишена 

сигурност на 

населението

Усещане за 

сигурност на 

населението, 

изразено по 

скала от 1 до 

10, като 1 е 

висока степен 

на сигурност

10 2014
Поне    

4-5

Социологическо 

проучване

Двукратно

2019

2023



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показател 

Мерна 

единица Фонд

Категория 
региони 
(когато е 
уместно)

Целева стойност 
(2023 г.) 

Източник на данните Честота на 
отчитане

Брой жители, които се 

ползват от мерките за 

защита от наводнения

брой КФ По-слабо 

развит 

регион

Най-малко

2 750 000

НСИ – последно 

преброяване за 

2011 г.

Еднократно в

окончателен

доклад на

ОПОС

Създадени национални 

центрове за управление 

на водите в реално 

време

Брой КФ
По-слабо 

развит 

регион
1

Окончателен 

доклад по ОПОС 

2014-2020

Еднократно в 

окончателния

доклад на 

ОПОС



РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вид показател

Показател или 
основна стъпка за 

изпълнението 

Мерна 
единица, 
когато е 

целесъобразно 

Етапна цел 
за 2018 г.

Крайна цел 
(2023 г.)

Източник на 
данните

Обяснение за значението на 
показателя, по целесъобразност

Финансов 

показател

Общ размер на 

допустимите 

сертифицирани 

разходи от 

Сертифициращия 

орган

% 5 100 Сертифициращ 

орган

Етапната цел е заложена на база

опита от програмен период

2007 – 2013 г.

Показател за 

изпълнение

Брой жители, които 

се ползват от 

мерките за защита 

от наводнения

лица 1 300 000 Най-

малко

2 750 000

МОСВ

Етапната цел са лицата, които

ще бъдат обхванати от мерките

на пилотния проект по р. Искър.

Крайна цел: най-малко лицата,

които ще бъдат обхванати от

всички мерки за създаване на

Националния център по общо

13 реки (Искър + Огоста, Вит,

Осъм, Янтра, Русенски лом,

Камчия, Провадийска, Тунджа,

Марица, Арда, Места и Струма)

(последно преброяване от 2011)

Основна 

стъпка за 

изпълнение

Стартирало 

изпълнение по 

създаването на  

Национален център 

за управление на 

водите в реално 

време

Брой 

обхванати 

поречия

1 13 УО

Основните поречия, в които ще

се прилагат мерките са 13 -

Основните поречия, в които ще

се прилагат мерките са 13 – 1

пилотен проект за р. Искър, а в

последствие и за останалите 12

реки.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg


