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ABSTRACT

Management measures for flood risk are a mandatory part of the activities included in
the annual plans for implementation of the National Programme for Disaster Protection. The
activities entered in the National Programme have relation to analysis of the disasters
protection capabilities, guidelines for research projects, trends in education, resource
provision of the URS and the degree of implementation of the flood risk management
measures included at the previous Program. On the other hand, the part "Flood" from the
Disaster Protection Plans, which is a mandatory part under the Disaster Protection Law,
should be updated, taking into account the Flood Risk Management Plans. This process has
not yet begun, but it is not clear as well the procedure for consideration between the Flood
Risk Management Plans and the Disaster Protection Plans on the territorial level - municipal,
provincial and national, is not determined, i.e. which part of the Flood Risk Management Plan
of a river basin should be transferred to the National Disaster Protection Plan, which to the
District Plans and what to the Plans at the municipal level. This coordination will become
increasingly more important role considering that, according to the latest amendments to the
Disaster Protection Low, analysis and evaluation of multi risk is made only in the Disaster
Protection Plans.
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РЕЗЮМЕ

Мерките за управление на риска от наводнения са задължителна част на
дейностите, включвани в годишните планове за изпълнение на Националната програма
за защита при бедствия. А дейностите, които се залагат в Националната програма са
свързани с анализ на състоянието на защитата, насоки за научно-изследователски
проекти, насоки в областта на образованието, ресурсното осигуряване на единната
спасителна система и степента за изпълнение на мерките за управление на риска от
наводения от предходната програма. От друга страна частта „Наводнение” от плановете
за защита при бедствия, която е задължителна част, съгласно Закона за защита при
бедствия (ЗББ), следва да се актуализира, съобразявайки се с Плановете за управление
на риска от наводнения. Този процес все още не е започнал, но не е ясна и процедурата
за съобразяване на плановете за защита при бедствия на териториално ниво –
общинско, областно и национално, т.е. коя информация от плана за управление на
риска от наводнения в определен речен басейн, следва да се транспонира в
Националния план, коя в областните планове и какво остава за плановете на общинско
ниво. Това съгласуване ще придобива все по-голяма роля като се има предвид, че
съгласно последните изменения на ЗЗБ, анализът и оценката на мулти риска се прави
само в Плановете за защита при бедствия.

