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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
СМЕКЧАВАНЕ ЕФЕКТА 
ОТ НАВОДНЕНИЯ

Наводненията са част от природата.
Природни рискове, като наводненията са част 
от природата и те винаги ще съществуват. С 
изключение на наводненията причинени 
поради авария, останалите се обуславят от 
геологията, геоморфологията, климатичните 
промени.
Обществото е станало по-уязвимо от 
естествените рискове.
Поради човешката намеса в посока на 
застрояване, обезлесяване, земеделски 
практики, днес човекът е далеч по-уязвим от 
естествените наводнения.
Защитата от наводненията не може да бъде 
безусловна.
З ащ и тата  от н ав о д н ен и я  ви н аги  ще 
с ъ щ е с т в у в а ,  з а щ о т о  п р и р о д а т а  е 
непредвидима. Планирането на бедствени и 
и звъ н р ед н и  м ерки , в тези  сл у ч аи  е 
необходимо.
Реките не признават държавни граници.
П рактиката показва, че мерки против 
наводнения, които са взети на локално ниво, 
могат да окажат негативен ефкет нагоре или 
надолу по течението.



СЪВМЕСТНИ И  КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ

Днес съществува изключително силна необходимост от вземането на общи 
решения и координирането на действия от страна на държавите от и извън ЕС. 
Това е и едно от решенията на Инициативата за укрепване на международното 
съдействие за устойчиво управление на риска от наводнения в Будапеща. 
Събирането на документация, резултатите от опита на различните държави и 
добрите практики са необходими за всички аспекти на превенцията, 
подготовката и управлението на бедствия. Плановете за управление на риска от 
наводнения трябва да се основават на резултатите от съвместната работа и 
познанията за политиките.

Нужно е да се вземат мерки и да се създаде план за управление и защита от 
наводнения за целия водосбор на речния басейн, като този план и мерки трябва 
да надхвърлят националните граници. Това лесно се постига чрез координирани 
действие на отговорните институции по регионално планиране, развитие на 
населените зони, речен контрол, транспорт, хидрология и метеорология. 
Съществуващите планове за действие за защита от наводнения трябва да бъдат 
прегледани доколко са ефективни, а тези в процес на разработка да бъдат 
завършени. Подготовката на анализ на риска и прогнозиране на наводненията на 
международно ниво е един от компонентите на този предварителен подход. Тези 
действия ще насърчат солидарността между ползватели от горното и долното 
течение на реките на международно ниво, като например, очертаването на 
регионални планове с определените наводняеми зони.

Действащи са няколко инициативи на световно и европейско ниво като: 
Хелзинкската конвенция за опазване и използване на международните реки и 
езера (Хелзинки, 1992 г.), юридически инструменти или съвместни програми за 
тези речни басейни -  Рейн, Дунав, Елба, Одер, Ръководството за устойчива 
защита от наводнения на ИКЕ на ОН, Глобално партньорство за водите, Втори и 
Трети световен форум за водите, Срещата на върха по устойчиво развитие 
(Йоханесбург, 2002 г.), Декларацията за намерения относно съвместни действия 
за интегрирано управление на делтите и долните течения на реките (Киото, 2003 
г.). На основата на тези механизми и инструменти бяха създадени нови 
международни договорености, а вече съществуващи бяха променени и 
допълнени с цел специални действия по управление на риска свързан с водите. 
За няколко реки бяха създадени международни комисии. Някой от тях, 
комисиите за Рейн, Мьоз, Мозел и Саар, Тиса, Дунав, Одер и Елба, създадоха 
планове за действие за защита от наводнения.
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ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ И  УЧАСТИЕ

Разбира се, големите проекти за превенция от наводненията в Европа се 
концентрират предимно около големите реки, които биха създали проблеми в 
много по-голям мащаб от малките такива. При евентуално излизане на водите 
извън коритото на река Дунав например, потърпевши ще бъдат хиляди 
семейства, десетки градове, а щетите ще се оценяват на милиарди. В същото 
време обаче, превенцията и защитата от наводнения и най-вече добрите 
практики от големите страни могат да се приложат и в по-малките населени 
места и за по-малките реки.

От съществено значение е осъзнаването от обществото на факта, че 
наводненията са част от природата. Трябва да сме наясно със съществуването на 
този риск, което означава той да бъде признат, да имаме представа за него и да 
бъде правилно отчитан при предприемането на каквито и да било действия. Ако 
нямаме правилна представа за опасността, то и решенията които вземаме няма 
да бъдат ефективни. Това познание може да бъде придобито с помощта на карти 
на риска от наводнения, информиране и обучения.

Познаването на опасността, вкл. всичките й важни параметри, като типа на 
наводненията (статични, динамични), вероятността, интензивността (размери, 
скорост на вълната) и разпространение на въздействието, е необходимо условие 
което трябва да бъде предадено убедително на всички въвлечени лица и 
институции.

Подготовката е резултат от общественото съзнание и се основава на 
информацията необходима за индивидуалното разпознаване на възможностите 
за действие. Тук се включват индивидуалното планиране и подготовката на 
всички действащи страни за намаляване на вредите при наводнения.

Планирането на действията при бедствие трябва да е съобразено с времето за 
предупреждение и наличните ресурси. Препоръчително е да има готовност за 
най-тежка ситуация. Тренировки и учения са предпоставка за правилно 
поведение в случай на бедствие.

Добре структурираната организация при бедствена ситуация е от жизнено 
значение. Евакуирането и спасителните служби предотвратяват жертвите. 
Борбата с наводненията чрез временни съоръжения намаляват вероятността от 
вреди, особено при райони с голям мащаб на бедствието.
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ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИЯ БАСЕЙН

Опитът показва, че мерките за превенция и защита от наводнения могат да бъдат 
ефективни само когато се предприемат на ниво речен басейн. Необходима е от 
оценка на взаимната зависимост на ефекта от мерките предприети по цялото 
течение.

Необходимо е организирането на системата за управление на водите, 
подобряването на прогнозирането, мерките за защита от наводнения и спешните 
действия да бъде също на основа речен басейн, вкл. и при международните 
такива. Това трябва да бъде направено в съдействие между отговорните органи и 
институции.

За предпазването, защитата и намаляване на вредния ефект от наводнения се 
изисква добра комбинация от структурни мерки за защита, превантивни мерки, 
както и оперативни мерки по време на бедствието: създаване на 
законодателство, което да не допуска инфраструктура в заливаемите зони, 
подходящо земеползване, адекватно оформени заливни тераси и планиране на 
структурите за контрол на наводненията, смекчаване на вредния ефект, системи 
за ранно предупреждение, коректна комуникация относно риска, подготовка на 
населението за действия при наводнение. В някой случаи може да бъде 
препоръчително дори отстраняването на застрашени дейности или постройки. 
Разработването на предварителна стратегия за защита от наводнения трябва да 
предвижда оценка на стойността, оценка на техническата осъществимост, 
оценка за влиянието върху околната среда, социална приемливост. Стратегията 
трябва да бъде устойчиво разработена обединявайки интегрирания подход за 
управление на речния басейн и отчитайки дългосрочен план от порядъка на 50 -  
100 г.

Рамкова директива за водите както и други 11 директиви свързани с водите 
следва да бъдат взети предвид при управлението на заливните тераси отразено в 
Плановете за управление на речния басейн (ПУРБ). Това управление трябва да 
се основава на заливни тераси и влажни зони във възможно най-добро 
екологично и химично състояние.

Намаляването на риска от наводнения трябва да се основава на принципите на 
солидарността и предпазливостта, отчитайки проблемите на управлението на 
водите и съобразявайки се с административните отговорности.
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Съществува необходимост от междусекторно сътрудничество на всички 
управленски нива за координиране на секторните политики касаещи защитата 
на околната среда, пространственото планиране, планиране на замеползването, 
транспорт и застрояване, както и координиране на всички фази на управлението 
на риска -  оценка на риска, планиране на мерки за намаляване на вредното 
въздействие и тяхното осъществяване. Необходим е цялостен подход по 
протежение на речния басейн.

Осъществяването на цялостния подход ще допринесе за повишаване на 
познанието  относно о тговорн остта , ф ункциите и капаци тета на 
заинтересованите страни, както и за по-добро разбирателство и подкрепа при 
вземането на решения.

Развитието на обществото и разширяване обхвата на политиката за управление 
на водите изисква нови познания и интегриране в социалните изследвания, 
пространственото планиране и обществената администрация. По този начин, 
освен технологичните решения могат да бъдат изследвани обществените и 
административни страни на проблема и може да бъде оценена предварително 
обществената подкрепа за едно или друго решение.

Всички представени мерки засягащи предпазването и защитата от наводнения 
трябва да бъдат съставни части на един изчерпателен и обхващащ дългосрочен 
период План за действие. Интегрирания План за действие за намаляване на 
вредния ефект от наводненията трябва:
1 - да очертае дългосрочни изводи за управлението на водите, земеползването, 
урбанизацията, финансирането, както и необходимите предпазни действия.
2 - да определи обхвата на отговорностите на различните нива в правителство и 
местна администрация, обществото (всеки индивид) и бизнес структурите.

Ефективното взаимодействие между държавни власти, общини, предприятия от 
водния сектор и други заинтересовани страни, например чрез създаването на 
местна водна комисия, е повече от необходимо за координацията на регионално 
ниво и прилагането на холистичния подход.
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ИЗВОДИ

Засилването на международното взаимодействие цели и осигурява устойчиво 
бъдеще за речния басейн, особенно чрез общи подходи за управление, 
подготовка на анализи на риска и прогнози за наводнения, подобрявайки 
съществуващите форми на подпомагане и спешни действия, както и устойчиво 
ползване и управление на биоразнообразието.

Посланието от наводненията в последните години е, че трябва да се научим да 
живеем с тези явления.

Трябва да направим всичко възможно да избегнем увеличаването на 
въздействията от бедствията следствие от човешката намеса в природата и в 
бъдеще да възприемем подход, който смекчава потенциалния риск за хора и 
имущество. Трябва да накараме хората да осъзнаят потенциалните и настоящите 
рискове и да предприемат собствени предпазни мерки. При това, борбата с 
наводненията може да има положително въздействие върху други области, като 
защита на природата например.

Необходимо и спешно е да приложим опита на европейските страни. За 
международните речни басейни следва да се прилагат действия на 
международно ниво. За всеки речен басейн трябва да бъде разработен план за 
защита от наводнения.

При съставянето на тези планове основно съображение трябва да бъде принципа 
на солидарността в рамките на речния басейн, за да се избегне прехвърлянето на 
проблемите от една географска област в друга.

Плановете трябва да бъдат базирани на интегрирания подход, отнасящ се до 
всички важни аспекти на управлението на водите, пространственото 
планиране, земеползването, селското стопанство, транспорта, застрояването, 
защита на природата на всички нива (национално, регионално и местно). При 
разработването на тези планове трябва да вземат участие административните 
органи на всички нива (местно, регионално, национално и международно), 
както и заинтересованите страни и обществеността.
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Вибаре^к §еЬпшш 8е1 ш к кп ш т 8̂1̂ к^а 1̂1 Ъ̂  ̂ §еШбе убшеШте8^ ^$т и1и81агага81 
§̂Ъ̂ 1̂̂ §̂ п̂ п §й$кшбт1те8^ Ьакктба а1б1§1 п̂̂ 8̂ уа̂ И' Ъи кагаг1агбаш 8абесе Ъ н ^ б к  

^о§а1 акбеп  бш1ете, оп1ага каг§1 Ьагибж уарта, оп1ап убпе!те Vе 5е§̂ 11  ̂беVк1к^ 
1агайшбаш иуди1апап о1ит1и ргабк иуди1ата1аг 1̂е 1̂§̂ Н Ш т а$багбаш Ъе1де1ег 
1ор1ата $ок бшетН Vе дегекНбк 8е1 гаккгМ  убше1тек ^$т уар11ап р1ап1ата1аг 
оГак $ак§та1ага Vе 8̂ уа8е1; ЪПдПеппе бауаштакбш

№ Ь гт 8и ЪаV2а8т б а  1ор1ашаш Ш т 8и1аг ̂ $т 8еИепш ̂ баге8  ̂Vе когипта81 Ьшшипба 
кбЪМепш а1тта81 Vе р1ап уар11та81 Vе Ъи кбЪМепш Vе р1ашп тбН  81шг1агш б1§1ш 
ба кар8а т а 81 дегекНбк Виш1аг, Ъб1де8е1 р1аш1ата, у е г к ^ т  уегкп Ъб1§екпшт, 
и1а§1т т ,  Ш бго^тш  Vе т е к о ^ т т  §еН§1^п1те8  ̂̂ 1е ̂ 1§̂ Н о1аш 80ги т 1и такат1апш 
ага81шба §ег$екк$1Мксек о1аш коогбтеН Ьагекебег ̂ 1е $б2йткшеЪбш 8е11еге каг§1 
когиштак ̂ $т теVси1: о1аш Ьагеке! р1аш1апшш еГек(1Й1§1 уеш^беш дбгбеш §е$М1теН, 
ЬагМаштакШ о1аш1аг 8̂е 1атат1аштаНбш Шш1агага81 8еV^уебе 8еИепш ̂ аЬтт^ Vе 
ош1аг шеНсе8тбе теубаша дексек  т к к п ш  ашаНгкгш Ь агМ ата Ъи бш 
уак1а§т1апш Ъгг М1е§ешМк. Ви Ьагекебег и1и81агага81 8еV^уебе шеЬМепш й81 Vе аН 
актН Ъб1де1егш киПашаш1ап ага81шба бауаш^тауа к ^ 1 к  ебесеккгбк, б т е д т  
8е11еге тагиг ка1аш Ъб1декпш Ъб1де8е1 р1аш1апшш 9ш т1егш  Vе уарт1апш  
8ад1ауасак1аг.

^йшуа Vе Лугира 8еV^уе8тбе Ьакш Ъкка$ т̂ 8^уаН :̂' (к$еЪЪй8) уйгйгШккбМ 
Шш1агага81 шеЬМепш Vе дбПепш когишта81 Vе ки11аш1та1ап ^$т , НекшМ 
8б2к § т е 8̂  (НекшМ, 1992), Кеуш, Типа, Е1Ъа, Обег шеЬк ЬаV2а1ап ^$т ЬикиИ 
еш81гйташ1аг Vеуа оГак ргодгаткг, В̂ 1̂е§̂ к Мбкбепш 1КЕ к^Шакша дбге 8е11еге 
каг§1 8̂1̂ к̂ а̂ 11 когита Убшегде8^ 8и1аг ^$т д1оЪа1 рабшегНк, 8и1аг ^$т 1 к т с  Vе 
Ц$йшсй ^йшуа Гогити, 18йкгагН деН ^т ^$т 2н^е Мр1аш1ш (УоЬаше8Ъигд, 2002), 
№ Ь к беНакпшш Vе аН актШапшш ешкдге убшеНт^ ^$т Ъ̂ 1̂̂ к1е Ьагеке! е1тек 1̂е 
Н§Ш №уе1 ^ек1а^а8уоши (КюМ, 2003). Ви текаш^2та1ага Vе еш81штап1ага 
бауашагак уеш̂  и1и81агага81 аш1а§та1аг уарбб1, П8к убшеНт^ 1̂е 1̂д̂ 1̂  бге1 Ьагекебег 
атас 1 1̂е , бшсе теVси^; о1аш1апш йгепшбе бед̂ §̂ к1̂ к1е̂  Vе 1атат1ата1аг уар11б1. 
В^^ка5 шеЬ̂  ̂ 5̂ ш̂ и1и81агага81 кот^8уош1а^ киги1би. Ош1агбаш Ъа211ап о1аш, Кеуш, 
Мбг, Моге1 Vе 8ааг, Т^8а, Типа, Обег Vе Е1Ъа шеЬ̂ 1̂е̂  ̂ 5̂ ш̂ кот^8уош1а^ киги1агак 
8е11еге каг 1̂ когита ̂ 5 ш̂ Ьагеке1 р1аш1ап уар11б1.
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К А М ^ ВШ NС^ VЕ ТХТТНАКТ
Ап1а§кШ§1 §М, АVгара йа  8е11еге каг§1 бп1ет а1так ^$т Ьиуик ргсуекг бпсеНкк, 
кй5йк пекМеге к1уа81а йака Ьиуик б1$екк ргоЬ1ет уага1та1ап т и тк и п  о1ап Ьиуик 
пекМепп екакпйа коп8апке о1иптак1айи. О т е § т , Типа пекп каV2а8т й а  акап 
8и1апп аккИап уегйет ти к к те1  1а§та81 йигитипйа Ьткгсе а11е, оп1агса §екк 
та§йиг о1аса§1 теуйапа де1еп гагакапп Ш1аг1ап ткуаг1аг1а кайе ейкесеккг. 
Апсак ауш гатапйа, 8е11еге каг§1 бп1ет1ег Vе когита ке к§Ш Ьиуик йеVкке^йе 
а1тап Vе иуди1апап о1ит1и 1ейЬ1г1ег йака кй$йк уег1е§т уегкппйеп акап йака 
кй$йк Ьоуики пекккг ̂ $тйе иу§и1апаЬки1ег.

8е11епп 1аМакп Ь̂  ̂раг$а81 о1йи§ипип кати  Шгакпйап ЬШп$к о1агак ап1а§кта81 $ок 
Ьиуик Ьи бпет 1а§1т а к 1айи. Ви Ьиуик П8кт кег гатап  Vа̂  о1йи§и 1ор1ит Шгакпйап 
ЬШп$к о1агак ап1а§ктак Vе опа каг§1 §е^$екк§Ш•кте8^ дегекк о1ап кагекекег, 
а1т т а 81 дегекк о1ап 1ейЬ1г1ег йо§ги Ь̂  ̂§екНйе ке8ар1аптак Vе Шваууиг ейктекйк. 
8е1 ккккод ^$т йо§ги Ш8ау’уиг1а п т 12 теVсШ; о1таг8а, опа каг§1 когиптак ^$т 
акпасак о1ап кйЬи кагаг1ап екккГ 8опи$1аг 8а§1атаг1аг Ви ки8и8Ш йо§ги Ькдкег 
8е1 П 8к1еп ке к§Ш йигепк п т ^  о1ап капШ1аг, епк гта8уоп1аг Vе е § к т  уо11ап ке 
Ьешт8епеЬкк1ег.

Т и т  рагатеке1епу1е Ь̂ 1̂̂ к1е теVсШ; о1ап 8е1 к к к к е 8 тт , б т е § т  8е11епп (к81а118(йк, 
й^пат^к) кр1еп, ^ккта1кп, уо§ип1ик1ап (Ьоуикап, а к т к  йа1да 8Ш‘акеп) Vе 
о1ит8иг е1ккепшп екаШ уау11т а 81 Ш птта81 Vе Ькште8^ ке к§Ш т а п й т а  Ъгг 
§ек11йе Ш т уе1кШ к̂ §̂ 1е̂ е Vе такат1ага Ьешт8ек1есек §ек11йе Vеп1тек.

НагикИаг 1ор1ит8а1 ЬШпст 8описи о1ир еШа шкап1апшп Ькеу8е1 о1агак 
ап1а§кта81 ^$т дегекк о1ап епкгта8уопа йауаптакШйи1аг. Вип1ага, 8е11егйеп 
теуйапа де1еп гагакап агактак  ̂ $т Ш т к§Ш Шгакапп уарасак1ап бге1 Vе Ьиеу8е1 
р1ап1ата Vе кагММап йа йаккйк.

^о§а1 аккепп теуйапа §е1те8^ йигитипйа кагекекепп р1ап1ап та81 ^$т к̂Ъа̂  
гаташ  Vе теVсШ; о1ап каупак1аг Шккак а1ш та 11й1г. ОгеШкк еп а§1г йигит1аг ̂ $т 
кагиккк о1и пта81 ШV8̂ уе ейки. ^о§а1 ак ! теуйапа §е1те8^ йигитипйа йо§ги 
кагекекег Vе йаVгаш§1а  ̂̂ $т е § к т  Vе иуди1ата уаркта81 $ок бпеткйи.

^о§а1 ак ! йигитипйа у̂̂  Ьи §екНйе уаркапйт1т 1§ Ьк ог§ашга8уоп кауак бпет 
Ш^такШйи. Таккуе §̂1е̂  ̂ Vе киГагта Ь̂ 1̂̂ к1е̂  ̂ бШ ткпп Ьекагай ейктекпш  
8а§1атак1айи1аг. 8е11еге каг§1 тисайе1е е!тек ^$т уар11ап § е $ ^  кеггаЬаНаг Vе 
бп1ет1ег, бге1Нк1е теуйапа де1еп Ь и ^ к  б15екН йо§а1 ак ! Ьб1§е1е^^пйе теуйапа 
§е1те8^ тик1ете1еп т и тк и п  о1ап гагаг1ап Ьйуйк б15ийе агактакШйМаг.
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Ш Ш К  Н А V 2 А ^ А К т т Е Ш Е С К Е  У б N Е Т ^ М ^

ТесгйЪе1ег §б81епуог к  а1шап бп1ет Vе когита 1едЪи1еп 8адесе пекг ЪаV2а81 
8еV^уе8^пде а1тта1ап дигитипда екк1к о1аЪШг1ег. Т и т  пеки ак1§1 Ъоуипса ак п т 1§ 
о1ап 1екЪШепп еГ екй еп п т  (еЛ П епш п) к а г ^ к к к  о1агак Ъ^^Ъ^^1е^^у1е 
Ъа§1тккк1агтш ке§ег1епШп1те1еп дегекМк.

Ш ш 1агага81 каV2а1а  ̂даЬ.11, пекк каV2а1аппка акап 8и1апп убпект^ 5̂ п̂ 8^8^ет^п 
огдашге еккте8^ 1актт1епп у̂̂ 1е§̂ ^̂ 1̂те8̂ , 8е11еге каг§1 когита 8а§1атак Vе аск 
кагекекег §ег9ек1е$кгтек ̂ 5^п коогктек 1екЪк1епп акпта81 дегекМи. Ви 1едЪ1г1ег 
8огит1и такат1апп Vе кигит1апп ага8тка §ег9ек1е$кп1есек о1ап §̂Ъ̂ 1̂̂ §̂  1̂е 
8а§1апаЪШг.

8е11егдеп когиптак ̂ 5^п бп 1екЪк1ег Vе оп1апп гагагк еЛ кеп т агактак  ̂ 5 п̂ уар18а1 
когита 1екЪк1еп, ко§а1 ак ! теудапа §е1те8^ дигитипда аск 1едЪ1г1ег а1шта81 ̂ 5 п̂ 
у̂̂  Ъ̂  ̂котЪта8уоп дегеккки, бге1Нк1е: уау11ап 8е1 8и1апшп ак тка  ка1ап Ъб1§е1егке 

акуар1 1егкЪакап, 1оргак1апп иудип Ъи §ек^1де 1апт а т а 51ап ̂ 5^п ки11аш1та1ап, 8е1 
1а§та1аппа каг§1 бп1ет 1ага9а1апшп уар1т 1 Vе оп1апп копко1й 5̂ п̂ уар18а1 
р1ап1ата1аг, гагагк е1ккепп а2ак к т а 81, егкеп каЪег Vе^те 8̂ 81:ет^, П 8к1ег1е к§Ш  

кйгекте котйшка8уоп1ап, 8е1 кигитипка акакпт кагеке! е1;те8  ̂ 5̂^п кагикк1аг1а 
к§Ш кйгеп1ете1ег какктк а  капип теV 2иак 91кап 1т а 81. Оегекк дбгй1еп 
кигит1агка 1екккек о1ап Ъа21 Гаакуекепп §ег9ек1е$кп1тете1еп Vеуа Ъта1апп 
уар11тата1ап 1;аV8̂ уе еккеЪкк. 8е11егкеп когиптак 9̂^п бп 8ка1^кепп 
Ьа21г1ап т а 81 е8па8тка дегекк дбгй1еп ке§ег ке§ег1епШп1те1епшп, 1екшк 
§е^9ек1е§^^^ 1̂еЪ 1̂^̂ 1^к ке§ег1епккте1епш п, 9еV^е о к а т 1 йгеппке е1к 
ке§ег1епките1еппт, 8о8уа1 каЪи1 еккте ке§ег1епките1епшп уаркта81 дегеккки 
Vе бп§бгй1текки. 8ка1^кепп, пеки каV2а8т т  убпект^ 9̂^п каги1ап т 1§ о1ап игип 
Vакек 50-100 угПгк р1ап1ап ке8аЪа ка1агак еп1е§ге уак1а§т1а 8̂̂ к̂̂ а̂ 11 Ъ̂  ̂§ек11де 
Ьа21г1ап та81 дегеккки.

8и1аг ̂ 9^п 9е^9еVе д1гек(ййег1 Vе 8и1аг1а к§Ш Ш§ег 11 киеккГ 9е^9еVе8т к е  бпдбгй1еп 
1актакаг, 1а§та 1ага9а1ап п т  убпек1те1еп 9̂^п “№ ки  каV2а8т т  убпект^ 9̂ п̂ 
Р1ап1аг” (РЦкВ) каги1апта81 е8па8тка бпет1е к1кка1;е а1тта81 дегеккки. Ви 
убпект1ег тй тк й п  о1ки§и какаг еп у̂̂  екоку1к Vе к^туеV^ кигит1агка 1а§та 
1ага9а1аппа Vе 181ак Ъб1де1еге кауапагак Ъеккептекки.

8е1 П 8к1епшп агаккта81, Ъип1апп ^ка^е еккте1еп ке к§Ш ргоЪ1ет1еп ке8аЪа 
ка1агак Vе Мап 8огит1и1ик1ап &кка1е а1агак кауаш^та Vе бп &кка1 р^еп8^р1еппе 
кауаптакки.
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^еV^е окатш ш  когипта81, уйгеу8е1 р1ап1ап та81, 1оргак1апп киПашт1, и1а§1т  Vе 
т§аа11аг, П8к убпе1^т^ Vе Ш т &21апшп коогШпа8уопи -  П8к бе§ег1епШп1те1еп, 
гагагк е1Иепп а2а М т а 81 ^$т а1тасак о1ап ШбЪМепп р1ап1ап та81 Vе оп1апп 
§е^$ек1е§1^п1те8^ 1̂е ИдШ 8екШг ро1Шка1апшп коогШпа8уопи ^$т Ш т Шап 
8еV^уе1еШе 8екШг1ег ага8тба §̂Ъ̂ 1̂̂ §̂  уйгШте §е^ек8^т^ теVсШ;Ш^. № к к  
ЬаV2а8т т  Ш т Ъоуи ̂ $т Ък ЪйШп8е1 уак1а§т 8а§1апта81 §егек1Шк.

ВйШп8е1 уак1а§1тт §е^$ек1е§1к^1те8^ пексе8^ к§Ш ШгаЙагш 80гит1и1ик1аг1, 
Юпк8уоп1ап Vе кара8ке1еп какктйа, у т е  кагаг1аг а1т т а 81 е8па8тйа бака у̂̂  
8еV^уеде каг§111к11 ап1ау1§ Vе Йе81ек 1̂е к§Ш ЪШп$ Vе Ък§кепп 8еV^уе1епшп 
уйк8ек^1те8^ ̂ $т Ъйуйк ка1к1 8а§1апасакШ.

Тор1итип §е1^§^т  ̂ Vе 8и1апп убпе1^т^ (Шаге8^ 1̂е к§Ш уйгйШ1еп ро1к1ка1апп 
кар8ат1апшп §еш§1еШте8^ ^$т , 8ака8а1 р1ап1ата уар11т а 81 Vе кати8а1 Шаге 
убШет1еп 1̂е к§Ш уепШк^ Ък^1епп еШш1те8^ Vе 808уа1 ага^кгтаШпп еШедге 
еШ1те8^ Йигит1апш дегекШтекШйк Ви §ек̂ Ш.е ^екпо1о^^к $б2йт1еШеп Ъа^ка, 
ргоЪ1ет 1ор1ит8а1 Vе б̂а̂  ̂ убпбеп ага§кп1аЪШг Vе Ъгг Vеуа Ъа^ка $бгйт ^$т 
бпсебеп 8а§1апт1§ о1ап 1ор1ит8а1 де8Шк (1е§ег1епШп1еЪПк

8е11еге каг§1 бп1ет1ег а1так Vе оп1аШап когиптак 1̂е к§Ш а1тап Ш т 1ейЪк1ег, 
игип Ъ̂  ̂ббпет ^$т ауппкк о1агак ка21г1ап т 1§ о1ап кагеке! р1ашшп кар8аттйа, 
Ъкег бпетк раг$а о1агак уег а1та1Шш 8е11епп гагагк еГекЙепш (е1к11ег1Ш1)
агактак  ̂ $т кагМапап ЕШедге Р1аш;
1- 8и1апш убпект^ 1оргак1апп ки11аш т 1, кеШ1е$те1ег, Йшаш8таш 8а§1ашта81 Vе 
дегекк дбгй1еп бп 1екЪк1епп а1тта81 ̂ $т игип Vаде1̂  8опи$1ап бп§бгте8ц
2- ̂ е§кН 8еV^уе1еШе деV1е1: Vе кйкйте! такат1апшп, уеге1 Шаге такат1апшп, 
катипип (кег Ъ̂  ̂Ъкеут) Vе 11саг1 кига1и$1апп 8огит1и1ик кар8ат1апш Ъе1^^1ете8  ̂
§егек1Шк.

е̂V1е1; такат1ап, Ъе1еШуе1ег, 8и1аг 8екШгйпке каакуекег §ег$ек1е$1кеп ^1е1те1ег 
Vе Ш§ег к§Ш ШгаЙаг ага8тка §е^$ек1е§1к^1те8^ дегекк о1ап екеккхГ ̂ §Ъ̂ 1̂̂ §̂ , б т е § т  
уеге1 8и кот^8уоп1а^тт киги1та81, ЪйШпсй1 уак1а§1тт Ъб1де8е1 8еV^уеке 
кооШта8уопипи Vе иуди1апта81ш 8а§1атак ̂ $т бпетк Vе §егек1Шк
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Каг^кжк и1ш 1агага81 §̂Ь̂ 1̂̂ §;̂ п̂ п §й$1епте8тш ата$1ап, огеШк1е ве1 такшш 
убпект^ бп кагигкИап Vе 1актт1еп ^$т бп§бга1еп ЬйШп уак1а§1т1аг1а Ьккк1е 
теVси1; о1ап каг§111к11 уагкт1а§та Vе аск кагекекег, Ь^уо1о^^к каупак1апп 8̂1̂ к^а 1̂1 
ки11аш т 1 Vе убпек1те1еп 8ауе8тке пеки каV2а1ап ^$т 8̂̂ к̂̂ а̂ 11 Ьи де1есек 
8а§1атаккг.

8оп ук1агка теукапа де1еп Ьиуик 8е11епп еп бпетк т е 8а̂ 1, Ьи о1ау1аг1а Ьикк1е 
уа§атау1 б§^ептет 2̂ дегекк о1ки§икиг.

1п8ашп 1аМа1а тйкака1е е^те8^ 80писи теукапа де1еп ко§а1 аккепп е&кепшп 
ак;та8ткап к а$ ттак  ^$т ект^2кеп де1еп Vе т и тк и п  о1ап кег §еу  ̂ у а р т а т к  
дегеккки, Ш8ап1аг Vе оп1апп та1 Vа̂ 11к1ап ^$т ро1;ап8̂ уе1 П 8к1еп агактак Vе 
какке1тек ^$т 1аМа1а каг§1 к!ккаШ Ьи уак1а§т §б81еп1текки. ^о§а1 аккег 
пексе8тке теукапа §е1еЬПесек о1ап ро1;ап8̂ уе1 Vе ап11к П8к1ег1е к§Ш Ьиеу8е1 бп 
1екЬи1еп а1та1ап дегекк о1ки§и кш ш ипка Ш8ап1ап Ь^1§^1епкитет^2 Vе 
и у агт ат к  дегеккки. Випип1а Ьи11к1е 8е11еге каг§1 уйгаШ1есек о1ап тйсаке1епт, 
б т е § т  1аМакп когипта81 §1Ь1, ск§ег а1ап1аг ̂ $т ке о1ит1и е̂ к̂ 8̂  Vа^ки.

Ви кши81а Лугира й1ке1еппке иу§и1аптак1а о1ап тй8ре1 кепеут1еп аск о1агак 
иу§и1а т а т 12 §егектек1еки. Ши81агага81 (кеV1еке^ ага81) пеки каV2а1ап ^$т 
и1и81агага81 8еV^уеке иуди1апап 1екЬи1епп иу§и1апта1ап дегеккки. Нег Ьи пеки 
каV2а81 ̂ $т 8е11еге каг§1 когита р1аш каги1аптакки.

Ви р1ап1апп каги1апта81 е8па8тка, ршЬ1ет1епп Ь̂  ̂со§гак Ьб1де йгеппкеп Ьа^ка 
Ьи со§гак Ьб1§ешп йгеппе ак1та1аппкап к а$ ттак  ̂ $т, пеки каV2а81 $е^$еVе8тке 
кауаш^та р^еп8^р1еп 1ете1 §бга§ Vе кауапак о1такки.

Т й т р1ап1аг, 8и1апп убпект^ ̂ каге81) ке к§Ш бпет 1а§1уап Ш т Ьак1§ а$кап, 8ака8а1 
р1ап1ата, Шргак1ап ки11апта, 1апт $ак§та1ап, и1а§т, т§аа1 кигит1ап, Шт 
8еV^уе1е^ке (тк к , Ьб1де8е1, уеге1) 1аШакп когипта81 какктка к§Ш Шгакапп Vе 
катипип дбга^й ке к§Ш еШедге уак1а§1та кауапагак каги1аптакки. Ви р1ап1апп 
каги1апта1аппа Ш т 8еV^уеке (уеге1, Ьб1де8е1, и1и8а1 Vе и1и81аг ага81) ^ка^е 
такат1апп о1ки§и к§Ш 1агакапп Vе катипип уе1кШ 1ет8кскеп §̂̂ ^̂ ак
е1те1епки.
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