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Одиторите на ЕС правят оценка на управлението на риска от 
наводнения 
Европейската сметна палата започва да прави оценка дали предотвратяването, защитата 
и подготвеността за наводнения в ЕС се основават на задълбочен анализ и е вероятно да бъдат 
ефективни.  

Работата по одита започна този месец, а публикуването на доклада е планирано за края на 2018 г. 

Бележки към редакторите  

Директивата на ЕС за наводненията от 2007 г. изисква от държавите членки да направят оценка относно 
това дали водните течения и крайбрежните ивици са застрашени от наводнения, да съставят карти на 
районите под заплаха от наводнение и на застрашените активи и хора в тези райони, да предприемат 
адекватни и координирани мерки за намаляване на риска от наводнения, да координират своите 
практики за управление на риска от наводнения на общите речни басейни и да се въздържат от всякакви 
мерки, които биха могли да увеличат риска от наводнения в съседните държави. При планирането следва 
да се вземат предвид дългосрочните промени, включително изменението на климата, както 
и устойчивото използване на земята и практиките за задържане на водата с цел подобряване на 
устойчивостта при наводнения по систематичен и последователен начин. 

Според доклад № 1/2016 на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) „Рискове от наводнения 
и екологична уязвимост“ предполага се, че нарасналите случаи на екстремни валежи и повишаване на 
морското равнище през близките години ще повишат рисковете от наводнения от реки, валежи и от 
заливания на брегови зони в Европа. Според голямо презастрахователно дружество хидро-
метеорологичните явления са отговорни за една трета от икономическите загуби от екстремни 
климатични явления през периода 1999—2015 г. в 33 европейски държави и възлизат на приблизително 
105 млрд. евро.  

ЕС финансира проекти, свързани с наводненията, посредством различни инструменти за финансиране. 
Например за целта „Адаптация към изменението на климата и превенция на риска“ за периода 2014—
2020 г. държавите членки и регионите могат да отпускат средства на ЕС по Европейския фонд за 
регионално развитие и по Кохезионния фонд за проекти, свързани с наводненията. 

 
 


