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1. Въведение 

В това приложение е представена информация за всеки от районите със значителен потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН) с оглед избора на мерки за управление на риска от наводнения.  

За всеки РЗПРН е посочено следното: 

 Преглед на РЗПРН, включително: 

o Код на РЗПРН; 

o Наименование на РЗПРН; 

o Местоположение; 

 Обобщение на резултатите от картите на заплахата и риска от наводнения (КЗРН), включително 

очакваните годишни щети (ОГЩ) в лева и средния  брой хора, засегнати от наводнения на 

годишна база; 

 Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за наводненията; 

 Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на плановете за управление на 

риска от наводнения (ПУРН); 

 Конкретните цели за РЗПРН въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с 

наводненията; 

 Оценяване на мерките, включително следното:  

o Общи съображения и специфични допускания; 

o Подходящи мерки;  

o Мултикритериален анализ (MКА) - оценка въз основа на анализ на разходите и ползите 

(АРП) на разглежданите мерки; 

o Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели. 
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2. BG3_APSFR_AR_01 

2.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_AR_01 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Крумовица - гр. Крумовград 

Местоположение Област Кърджали, община Крумовград 

 

РЗПРН обхваща долината на р. Крумовица и левия й приток, р. Елбасандере в рамките на гр. 

Крумовград. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Крумовица при Крумовград (ул. Христо Ботев) с поглед надолу по течението 

 

р. Крумовица, защитна стена на десния бряг (гр. Крумовград) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

 

2.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 
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Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 9 613 107 Населено място на десния бряг на реката. 

Някои наводнения, включително на ляв приток 

при обезпеченост 5% с по-голям обхват на 

заливане при по-мащабни събития.  

 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Крумовица и нейния приток, р. Елбасандере 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

2.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_AR_01 е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на Директивата за 

наводненията. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с 

обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът е удължен с 800 m нагоре по течението на р. 

Крумовица, до мястото на вливане на нейния приток р. Бююкдере, във връзка с наличие на 

елементи на риск. Също така е съкратен в два участъка: горното течение на р. Елбасандере (с 360 

m) и долното течение на р. Крумовица (с 390 m), поради липса на елементи на риск. Направена е лека 

корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 
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2.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките, идентифицирани в първия цикъл, са: 

 Почистване на речни участъци и дерета с цел осигуряване на преминаване на висока вълна 

(гр. Крумовград и речните участъци надолу и нагоре по течението от града) 

 Почистване на запълнените с наноси участъци на р. Крумовица в Крумовград  

 Изграждане на защитни стени на местно ниво (градове: Крумовград; села: Едрино) 

 Възстановяване на компрометирани диги (ляв бряг на р. Крумовица - гр. Крумовград, десен 

бряг на р. Елбасандере) 

 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове 

 Локална защита на сградите 

Разходите за тези мерки (в лева) са както следва: почистване на речното корито (725 000), 

отстраняване на наноси (3 510 000), изграждане и възстановяване на насипни съоръжения (765 000), 

локални интервенции и прегради (42 000). Тези разходи представляват 98,5% от общите предвидени 

разходи за този РЗПРН в първия цикъл (5 120 000 лв.). 

 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 AR_01_01; AR_01_19 - Почистване на участък от устието на река Елбасан дере при вливането 

й в река Крумовица 

 AR_01_42 - Възстановяване на съществуващата дясна дига в сервитута  на река Крумовица. 

Дължина 610 метра. Ширина на билото 3,0 метра и откоси 1:2. Обекта започва с координати 

41°28'49.560"С, 25°37'48.863"И и завършва с координатите 41°28'48.740"С, 25°38'21.071"И. В 

процес за избор на изпълнител, изготвен, одобрен и влязъл в сила ПУП 

2.2. Конкретни цели за РЗПРН 

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 

2.3. Оценяване на мерките  

2.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 

 Елемент Коментари 
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1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Разглежданият РЗПРН преминава праговете за негативно 

влияние на климатичните промени по следните 

показатели:  1. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP4.5 за период 2071-2100 г.), 2. максимален 

24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-

2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов 

валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 

2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 mm (AMO 

осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 

г.), 5. брой дни с 24-часов валеж ≥ 40 mm (MED-CORDEX, 

RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на наводнения 

По десния бряг на реката в долната част на Крумовград 

има бетонна защитна стена. 

Нагоре по течението на р. Крумовица, до извънселищната 

територия на село Едрино, има дига – Едринска дига. 

Нагоре по течението, след мястото, където се слива с р. 

Свински дол (идваща от с. Едрино), има друга дига - 

Гулийска дига (построена през 2002 г.). Дигата се къса два 

пъти - през 2012 и 2015 г. и впоследствие е възстановена. 

По десния бряг на р. Елбасан дере има друга дига, която е 

повредена по думите на местните власти 

4 Информация за защитени 

територии 

Долният участък на РЗПРН попада в зоните по Натура 

2000 – Родопи - Източни (Директива за местообитанията, 

идентификационен код: BG0001032) и Крумовица  

(Директива за птиците, идентификационен код: 

BG0002012). РЗПРН не попада в защитена територия по 

Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Идентифициран е един източник на замърсяване, който ще 

бъде наводнен при събитие с обезпеченост 1% и 0,1%. 

 

6 Ерозия и седиментация Няма налична съответна информация 

7 Язовири и водоеми Два малки водоема, разположени на малките безименни 

притоци на (десния) приток на р. Крумовица – р. Бююкдере, 

на 2,7 км над РЗПРН. Това са микроязовирите Сливарка 1 

и Сливарка 2. Сравнително малки (съответно 3,16 ха и 5,8 
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ха), поради което се считат за незначителни от гледна 

точка на управлението на риска от наводнения. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Установените щети в КЗРН са малки 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Мярка  M31-B10a (залесяване) не е взета под внимание поради ниската степен на 

пригодност на заливните равнини и сравнително малките площи, налични за тази 

цел (ползите са в ограничена степен) 

2 Мярка  M33-B15c (разширяване на корито) е приложена по отношение на р. 

Крумовица само в рамките на урбанизираната зона на  Крумовград (по-големи ОГЩ 

и повече засегнати хора) за постигане на максимален ефект от резултатите от АРП 

3 Разпределението на щетите в района е следното:  50% в дясно на р. Крумовица 

(урбанизирана територия, някои засегнати инфраструктурни обекти), 50% в ляво на 

р. Крумовица и южно от р. Елбасан дере (зелени и обработваеми площи, някакво 

производство на електроенергия / фотоволтаични паркове). 

4 Повечето засегнати са в урбанизираната територия на Крумовград (80%). 

5 Приема се, че прилагането на мярка M23-B3 (резистентност на жилищна и 

нежилищна собственост) върху около 3 ха площ ще доведе до: намаляване на 

щетите с 42%, 90% засегнати хора 

2.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Поддържане на речните корита за 

намаляване на грапавината и 

увеличаване на проводимостта, 

премахване на растителност и 

отломки. 

Два участъка на р. Крумовица, 

съответно с дължина 4 км и 1,5 км, 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

единствено в урбанизираната 

територия  

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Поддържане на речните корита за 

намаляване на грапавината и 

увеличаване на проводимостта, 

премахване на растителност и 

отломки. 

В р. Елбасан дере ( 1,5км) 

M33-B14b Драгиране и 

удълбочаване на 

участъци от реки и 

дерета за понижаване 

нивото на речното дъно. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Увеличена проводимост чрез 

премахване на наноси. 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Възстановяване на компрометирани 

насипни съоръжения: ляв бряг на р. 

Крумовица в гр. Крумовград (1 600 m), 

десен бряг на р. Елбасан дере (800 

m) 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Защита на отделни недвижими имоти 

чрез постоянни или временни 

прегради. 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

р. Крумовица, десен бряг (1,2 км, 

урбанизирана територия) 

2.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно 56 881  Ниска 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно 56 881  Ниска 

M33-B14b Драгиране и 

удълбочаване на 

участъци от реки и 

дерета за понижаване 

нивото на речното 

дъно. 

Речно 3 250 315  Ниска 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи 

защитни стени или 

диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речно 1 428 152  Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно 119 173  Средна  

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо. 

Речно 974 723  Ниска 

 

Мярката със среден резултат е представена на следващата фигура.  
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Фигура 1.3 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

2.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой 

недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

резистентност 

при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

  

M23-B3: Съвременни методи за подобряване  

на резистентността на жилищна и нежилищна 

собственост 
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3. BG3_APSFR_AR_02 

3.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_AR_02 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Върбица - с. Бенковски 

Местоположение Област Кърджали, община Кирково 

 

BG3_APSFR_AR_02: Районът обхваща долината на р. Върбица и левия й приток р. Ахрендере в 

рамките на с. Бенковски. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Върбица, изглед надолу по течението 

 

с. Бенковски, изглед към заливната равнина в зоната, където се сливат реките 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

3.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 3 369  45 Село на левия бряг на река, чието течение 

меандрира. През селото минава приток. 
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Известна степен на наводнение при всички 

случаи, особено на (неустроения) десен бряг 

 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение – р. Върбица, р. Ахрендере; 

 Инфраструктурно наводнение – разрушаване на язовирна стена на яз. Бенковски. 

Прогнозираният обхват на заливане се разпростира предимно върху крайречната зона на р. Върбица 

и р. Ахрендере и зелени площи в близост. Урбанизираната територия на с. Бенковски не е засегната 

съществено от наводнения, няма засегната инфраструктура. Наводнява се футболно игрище в 

близост до мястото на вливане на двете реки. Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от 

основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 Фигура 1.3 Разрушаване на язовирна стена 
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3.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_AR_02 е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на Директивата за 

наводненията. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с 

обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и моделиране на разрушаването на язовирната стена на яз. Бенковски. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, РЗПРН е удължен в два участъка: 1. нагоре по течението на 

р. Ахрендере (с 840 m) и нагоре по течението на р. Върбица (с 290 m). И двата участъка са за 

изследване на речен тип наводнения, а първия и за инфраструктурен. От района са изключени 

следните участъци: 1. долното течение на р. Върбица с дължина 1,2 км. р. Дербаши, десен приток на 

р. Върбица (530 m); 3 безименен десен приток на р. Върбица в долната част на РЗПРН (225 m). И 

трите участъка са изключени, защото моделирането в предходния цикъл е показало липса на 

елементи в риск за този тип наводнение. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която 

представя РЗПРН. 

3.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Идентифицираните в първия цикъл мерки са обобщени, както следва: 

 Основно и ежегодно почистване на коритата на р. Върбица и р. Ахрендере; 

 Почистване на наноси от коритото на р. Върбица; 

 Реконструкция на съществуващ брод над р. Ахрендере; 

 Изграждане на земно-насипна дига на левия бряг на р. Върбица; 

 Залесяване на заливаемите тераси на р. Върбица в зоната на с. Бенковски. 

Общият бюджет за тези мерки е 852 000 лв., като 93% от предвидените разходи са за мерките за 

почистване и отстраняване на наноси (70 000 лв.) и изграждане на земно-насипна дига (725 000 лв.).  

Не са открити подробности относно статуса на изпълнение на тези мерки. 

3.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 

3.3. Оценяване на мерките  

3.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2  Контролен списък за първоначална оценка  
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 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ разглежданият РЗПРН 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по показател максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в зона по Натура 2000 или в защитена 

територия по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН не са идентифицирани източници на замърсяване 

в района с риск от наводнения 

6 Ерозия и седиментация Някои от идентифицираните мерки в първия цикъл се 

отнасят до премахване на наноси, така че е възможно 

седиментацията да представлява проблем. 

7 Язовири и водоеми яз. Бенковски (около 61 ха), разположен на близо 2,2 км 

над РЗПРН на р. Ахрендере, ляв приток на р. Върбица. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Наводненията от р. Ахрендере се ограничават предимно в крайречната зона, с 

изключение на зона надолу по течението близо до мястото на вливане на двете реки. 

Основната част от наводненията са причинени от р. Върбица. Следователно се 

приема, че 65% от ОГЩ са причинени от р. Върбица и 35% от р. Ахрендере. 

3.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4  Подходящи мерки за РЗПРН 
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Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнение 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на растителността 

в речни корита и коридори: р. 

Върбица и р. Ахрендере 

Речно Предвидена още в първия 

цикъл на планиране 

Поддържане на коритата на 

р. Върбица и р. Ахрендере 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси и 

на запушвания на речните 

легла. 

Речно Предвидена още в първия 

цикъл на планиране 

Увеличена проводимост чрез 

премахване на наноси в р. 

Върбица 

*M33-

B15c 

Поддържане на растителността 

в речни корита и коридори: р. 

Върбица 

Речно Предвидена още в първия 

цикъл на планиране 

Поддържане на коритото на 

р. Върбица 

*M33-

B15c 

Поддържане на растителността 

в речни корита и коридори: р. 

Ахрендере 

Речно Предвидена още в първия 

цикъл на планиране 

Поддържане на коритото на 

р. Ахрендере 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

3.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5  Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси и 

на запушвания на речните 

легла. 

Речно  142 147  Ниска 

Оценените мерки са с нисък общ резултат разходи - ползи, поради което за този РЗПРН не са избрани 

мерки от разширения анализ на разходите и ползите на ниво РЗПРН. Това се обяснява с общите 

ниски нива на риск, оценени в КЗРН. Това не изключва потенциално прилагане и ползи от 

допълнителни хоризонтални мерки на национално ниво или на ниво район за басейново управление. 

Препоръчително е този РЗПРН да се преразгледа в следващия цикъл на предварителна оценка на 

риска от наводнения. 
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4. BG3_APSFR_AR_03 

4.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_AR_03 

Наименование 

на РЗПРН 

Джебелска река – гр. Джебел 

Местоположение Област Кърджали, община Джебел 

РЗПРН обхваща долината на р. Джебелска (Дерменчай) и десния ѝ приток, р. Асардере в рамките на 

гр. Джебел.  

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Мост над р. Джебелска (част от Републикански 

път-508) (източник: топографско заснемане, 

извършено за целите на КЗРН) 

 

приток Асардере  (източник: 

топографско заснемане, извършено за 

целите на КЗРН) 

 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

4.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 1 526  59 Град на левия бряг на река с малък десен 

приток и пътен мост над нея. Малко количество 

на водния обем и при трите обезпечености 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение. 
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Прогнозираният обхват на заливане при обезпеченост 1% се ограничава в рамките на речното корито 

и крайречната зона на р. Джебелска, с незначително наводняване на обработваеми площи при 

събитие с обезпеченост 0,1%. Малки наводнения се наблюдават по притока, р. Асардере, където има 

няколко имота в непосредствена близост до речното корито. Фигурата по-долу онагледява зоните, 

засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

4.1.1. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

РЗПРН е включен в предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията. За РЗПРН е 

извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, районът е удължен нагоре по течението на р. Асардере (с 

500 m) поради наличие на елементи на риск. От района са изключени два участъка в горното и 

долното течение на р. Джебелска  с обща дължина 560 m, защото моделирането в предходния цикъл 

на ДН е показало липса на елементи в риск за този тип наводнение.  Направена е лека корекция на 

геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

4.1.2. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Основните мерки, идентифицирани в първия цикъл, са обобщени както следва: 

 Почистване на запълнените с наноси участъци (с очаквани разходи в размер на 1 337 000 

лв.) 

 Основно и ежегодно почистване и поддържане на речното корито (с очаквани разходи в 

размер на 22 000 лв.) 

 Изграждане на земно-насипна дига на левия бряг на р. Джебелска (с очаквани разходи в 

размер на 1 605 000 лв.) 

 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 
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 AR_03_01 - Почистване на запълнените с наноси участъци от основното корито и заливните 

тераси на р. Джебелска с цел освобождаване на обеми и осигуряване преминаване на висока 

вълна - участък с дължина 2100 м. Общо количество баластра около 190 000 м3. 

 AR_03_01 - Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, община Джебел 

попадаща в ПИ №20746.12.116, извън урбанизираната територия на гр. Джебел 

 AR_03_02 - Изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация 

на съществуващи системи и съоръжения. 41.492617,25.299522. 41.492303, 25.302472. 

41.492003, 25.302472. 41.491681, 25.302364. 

 AR_03_02 - Цялостна корекция на река Джебелска в обсег по течението от моста на път III - 

508 /Кърджали - Момчилград/ - Джебел - Рогозче - Фотиново до съществуващ компрометиран 

(полуразрушен) стоманобетонов праг 

 AR_03_02 - Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, община Джебел 

попадаща в ПИ №20746.12.116, извън урбанизираната територия на гр. Джебел – издадено 

разрешително 32170729 

 AR_03_24 - Укрепване на л. бряг на р. Джебелска в участък от регулацията на с. Тютюнче, 

общ. Джебел чрез стоманобетонови /винкелна и облицовъчни/ стени с височина 8 м и насип 

зад и над тях от чакъл. Дължината на стените е 45 м. Изграждане на земно-насипна дига и 

почистване речен участък за преминаване на висока вълна за река Джебелска в района на 

село Тютюнче. В процес за избор на изпълнител, изготвен, одобрен и влязъл в сила ПУП. 2 

варианта. 

 

Изпълнени мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 AR_03_08 - Почистване на запълнените с наноси участъци от р. Асардере с цел 

освобождаване на обеми и осигуряване преминаване на висока вълна - Общо количество 

баластра около 1000 м3. 26 992,48 лв. с ДДС (за 2016 год.) 

 

4.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

4.3. Оценяване на мерките  

4.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  
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 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията.  

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в зона по Натура 2000 или в защитена 

територия по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Върху КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване, засегнати от наводнения  

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Малък водоем на ляв приток над РЗПРН ( 1,7 ха) 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Джебел в рамките на район BG3_APSFR_AR_03 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, смесени многофункционални зони, зони за 

рекреация и земеделски и горски територии с разрешение 

за смяна на предназначение. 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Съотношението на разглежданите щети е разпределено по следния начин: 

 р. Джебелска  - 40%. Няма наводнени имоти на КЗРН. 

 р. Асардере - 60%. Няколко имота попадат в рамките на наводнените зони. 

2 Приема се, че засегнатите от наводнения хора са разположени предимно по 

поречието на притока (80%) 

3 Мярка M33-B15c се счита за леко почистване на речното корито с редуцирана цена (5 

лв./m) 
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4.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнени

е 

Коментар 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: р. 

Джебелска  и р. Асардере 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Поддържане на речните корита за 

намаляване на грапавината и 

увеличаване на проводимостта, 

премахване на растителност и 

отломки. 

Както в р. Джебелска  ( 1,5 км), така и 

в р. Асардере ( 800 m) 

 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: р. 

Джебелска  

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Поддържане на речните корита за 

намаляване на грапавината и 

увеличаване на проводимостта, 

премахване на растителност и 

отломки. 

В р. Джебелска ( 1,5 км) 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: р. 

Асардере 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Поддържане на речните корита за 

намаляване на грапавината и 

увеличаване на проводимостта, 

премахване на растителност и 

отломки. 

В р. Асардере ( 800 m) 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Защита на отделни недвижими имоти 

чрез постоянни или временни 

прегради. Около 0,5 ха. 

4.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: р. 

Джебелска  и р. Асардере 

Речно 62 298 Ниска 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: р. 

Джебелска  

Речно 40 629 Ниска 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: р. 

Асардере 

Речно 21 669 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно 23 150 Средна 

Подробности относно изпълнението, вида, броя и размера на преградите следва да се определят в 

зависимост от характеристиките на всяка сграда. 

 

Фигура 1.3 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

M23-B3: Съвременни методи за подобряване  

на резистентността на жилищна и нежилищна 

собственост (около 0,57 ha) 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

35 

 

4.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

резистентност при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2 
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5. BG3_APSFR_AR_04 

5.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_AR_04 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Неделинска- гр. Неделино  

Местоположение Област Смолян, община Неделино 

РЗПРН обхваща долината на р. Неделинска (Узундере) в рамките на гр. Неделино. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Десен бряг на р. Неделинска (стена), гр. Неделино 

 

Рискова гореща точка: аптека в гр. 

Неделино (Аптека ВИП-62). В голяма 

близост до речното корито. 

 

 

Рискова гореща точка: жилищна сграда - 

ново строителство, с жилищна или 

евентуално търговска площ на приземния 

етаж (ул. Александър Стамболийски) 

 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

5.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

Таблица 1.1Информация, извлечена от КЗРН 
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Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 46 601  19 Наводнение в тясна заливна равнина на река, 

която преминава през град 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Неделинска. 

Коритото на р. Неделинска в границите на РЗПРН изглежда пълно с растителност. Реката минава 

през смесен жилищен район на Неделино, където някои сгради изглежда са разположени в 

непосредствена близост до речното корито, намалявайки наличното пространство за преминаващи 

големи водни количества. При извършената оценка на риска са идентифицирани две високорискови 

точки. Това са аптека и новопостроена (жилищна) сграда в непосредствена близост до речното корито 

и частично разположена на речния бряг. Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния 

разглеждан тип наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

5.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

РЗПРН е включен в предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията. За РЗПРН е 

извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, районът е удължен надолу по течението на р. Неделинска с 

380 m поради наличие на елементи на риска. От района е изключен малък участък на р. Мързянска, 

десен приток на р. Неделинска, с дължина 200 m, защото моделирането в предходния цикъл на ДН е 

показало липса на елементи в риск за този тип наводнение. Направена е лека корекция на 

геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

5.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките, идентифицирани в първия цикъл, са: 
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 Основно и ежегодно почистване на речното корито и премахване на препятствия 

 Отстраняване на складирани материали и незаконни временни постройки от речните брегове 

и тераси (разходите за тази мярка и за основно почистване се оценяват на 157 000 лв.) 

 Реконструкция на подкопани участъци от наличните подпорни стени (на стойност 140 000 лв.) 

 Изграждане на нови подпорни стени в рамките на гр. Неделино (на стойност 1 600 000 лв.) 

 Изграждане на нови дънни прагове с цел стабилизиране на речното дъно (на стойност 128 

000 лв.) 

 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 AR_04_05 - Покриване на речно корито на р. Неделинска в участък между ул. „Напредък“ при 

осеви точки 555-556 и ул. „Александър Стамболийски“ при осеви точки 605-608“ с възложител 

Община Неделино – изпълнението на мярката е заложено като условие за изпълнение на 

инвестиционното предложение 

 AR_04_05 - Реконструкция на подкопани участъци от наличните подпорни стени, поради 

подкопаване на основите им - обща дължина 2000 м. Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на р. Неделинска (Узундере) с приблизителна дължина 6500 

м 

5.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 

5.3. Оценяване на мерките  

5.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ разглежданият РЗПРН не 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по нито един от разгледаните показатели. 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 
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3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията.  

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в зона по Натура 2000 или в защитена 

територия по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Върху КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване, засегнати от наводнения  

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Няма такива 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

При извършената оценка на риска са идентифицирани две 

високорискови точки: аптека и новопостроена (жилищна) 

сграда в непосредствена близост до речното корито и 

частично разположена на речния бряг. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Неделино в рамките на район BG3_APSFR_AR_04 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни и 

смесени многофункционални зони. 

 

Фигура 1.5 Икономически горещи точки, идентифицирани в РЗПРН при речни наводнения 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Устойчивостта на имотите е за предпочитане пред тяхната резистентност поради 

естеството на риска за двете идентифицирани високорискови точки, тъй като 

временни прегради пред входовете/вратите на сградите не биха свършили работа с 

оглед местоположението и структурата на самите сгради. 

2 Избегнатите щети при мярка M33-B15c са леко завишени, тъй като се предполага, че 

ще са свързани с премахване на растителност и други препятствия. 
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3 Предвидени са дейности по поддръжка на кратък участък в най-рисковите зони (1000 

m, 80% хора, 7 лв./m). По-ниските водни нива ще осигурят по-висока защита в рамките 

на урбанизираната територия и конкретно за сградите, разположени по бреговете на 

реката. Същата мярка е анализирана при по-дълъг участък в рамките на 

урбанизираната територия на Неделино. 

5.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Почистване на речното легло 

(растителност и отломки) в рамките на 

урбанизираната територия на 

Неделино ( 3 000 m) 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Почистване на речното легло 

(растителност и отломки) в ограничени 

зони в рамките на урбанизираната 

територия на Неделино ( 1 000 m) 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу 

наводнения. 

Речно Мерки, които позволяват по-бързо 

възстановяване и почистване след 

наводнение (около 0,3 ха). Подходът не 

възпира навлизането на вода в 

недвижимия имот.  

5.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно 113 761 Ниска 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно 37 920 Средна 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

Речно 121 840 Средна 

Мярка M23-B4 (устойчивост на собствеността) се прилага в основната част от района. Следва да се 

отбележи, че в този РЗПРН мярка M22-B2 (преместване на съществуващи обекти) би осигурила 

допълнителни ползи с оглед увеличаване на проводимостта, тъй като ще разшири свободната площ 

на напречното сечение. Мярката M22-B2 не е разгледана в анализа за МКО-АРБ, тъй като се счита за 

хоризонтална и следва да се прилага на по-високо ниво, а не на ниво РЗПРН.  

Мерките със средно оценка са представени на следващата фигура.  

 

 

Фигура 1.3 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

5.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

M33-B15c: Поддържане на 

растителността в речни корита и 

коридори (зони с ограничен до 

висок риск) 

M23-B4: Съвременни 

методи за подобряване  

на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост (6 имота) 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Дължина на водно течение 

(км) 

1.1, 2.1, 2.2 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна 

и нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

Брой недвижими имоти, 

предмет на мерки за 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2 
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6. BG3_APSFR_AR_05 

6.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR AR 05 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Върбица - гр. Златоград 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Арда → р. Върбица, 

Аламовска река 

Област Смолян, община Златоград;  

Област Кърджали, община Кирково 

Районът обхваща около 17 км от долината на р. Върбица от гр. Златоград до с. Пресека и нейните 

притоци Аламовска р., Балалийска р. и безименния десен приток, вливащ се в гр. Златоград. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

Аламовска река 

 

р. Върбица в гр. Златоград 

 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

6.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 
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Речно 281 053 69 Наводненията възникват най-вече в резултат 

на екстремни събития, като на някои места и 

при по-малко екстремни събития.  Обхватът на 

наводнения е ограничен в близост до реката 

поради стръмния характер на долината. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

299 162 93 Допълнителните щети в сравнение с тези от 

речно наводнение са доста ограничени. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 речно наводнение – р. Върбица, Аламовска река; 

 дъждовно внезапно (поройно) наводнение – Балалийска река и нейния безименен десен 

приток в кв. Тракия; 

 преливане на язовир–  изследване влиянието на яз. Златоград в подязовирния участък при 

преливане през преливника 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение в гр. Златоград 
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6.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_AR_05: р. Върбица - гр. Златоград е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

прилагане на Директивата за наводненията. За районът е извършено картиране на заплахата и риска 

за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и изследване на влиянието на яз. Златоград 

при преливане в подязовирния участък. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват е добавен нов участък за изследване на речни наводнения с 

дължина 7.1 км по р. Върбица надолу по течението до с. Пресека. Добавен е и нов участък за 

дъждовни-внезапни (поройни) наводнения по безименен десен приток на р. Върбица, вливащ се в нея 

в рамките на гр. Златоград. Изследвания тип наводнения по Балалийска река, която е част от района 

от предходния цикъл на ДН, е променен от речен на дъждовно-внезапен (пороен). 

6.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

В Златоград са идентифицирани 38 мерки при първия цикъл.  Те са обобщени, както следва: 

 Почистване на запълнените с наноси участъци на реките, преминаващи през града - 

приблизително 12% от  бюджета за този РЗПРН; 

 Реконструкция на мост, който е с недостатъчна хидравлична проводимост -  приблизително 

14% от бюджета за този РЗПРН; 

 Подобряване на съществуващи и изграждане на нови защитни съоръжения в града -  

приблизително 73% от бюджета за този РЗПРН; 

От предоставената информация става ясно, че почистване на реките се извършва редовно, в 

частност осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на р. Върба в рамките 

на административно-териториалните граници на Златоград, а в процес на изграждане са нови 

защитни стени. Мерките са (използвани се кодовете от първи цикъл за идентифициране на мерките):  

 AR_05_25 - Изграждане на нова стоманобетонна защита като продължение на 

съществуващата, до моста за гробищния парк. Дължина 303 m и средна височина 4,70 m. 

AR_05_23 - Надграждане на съществуващата стоманобетонна защитна стена на левия бряг 

на р. Върбица (в участъка след моста), L=120 m, H=1 m  

 AR_05_04 – Изграждане на защитна (крилна) стена на десния бряг, L=37,60 m  

 AR_05_44 - Изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на Малка 

река/р. Аламовска (приток на р. Върбица) до моста на ул. „Ахрида“ 

6.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 
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 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

6.3. Оценяване на мерките  

6.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ разглежданият РЗПРН не 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по нито един от разгледаните показатели. 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Съществуващите мерки за управление на наводненията 

включват разширяване на речни корита, особено на р. 

Върбица в Златоград, и защитни стени. Тези мерки 

намаляват риска от наводнения и допринасят за 

стесняване на обхвата на заливните равнини покрай 

реката. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в защитена зона по НАТУРА 2000. 

РЗПРН не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН е идентифициран един източник на замърсяване, 

засегнат от събитие с обезпеченост 0,1%, и друг източник 

на замърсяване, засегнат от всички речни наводнения. Яз. 

Ерма на р. Върбица над Златоград е замърсяван в 

миналото от близките мини. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем. 

7 Язовири и водоеми Яз. Златоград на р. Аламовска и яз. Ерма нагоре по 

течението на р. Върбица. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Пространственото разпределение на икономическите 

щети е представено на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Златоград в рамките на район BG3_APSFR_AR_05 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, смесени многофункционални зони, зони за 
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рекреация и земеделски и горски територии с разрешение 

за смяна на предназначение. 

 

 

 

 

Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети, установени в РЗПРН при настъпване 

на речни наводнения (горе) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (долу) 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Възможно е преминаващите водни количества от горното течение на реката да бъдат 

ограничени, използвайки яз. Златоград на р. Аламовска. Трябва да се провери 

възможността за промяна на правилата за експлоатация на язовира и всички свързани 
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промени в язовирните съоръжения. Счита се, че използването на яз. Ерма не е вариант, 

поради проблеми с качеството на водата. 

2 Отстраняването на наноси от участъците на реките, преминаващи през Златоград, ще 

увеличи проводимостта и ще намали риска от наводнения 

3 Подобряване резистентността на собствеността би било работеща мярка. Мерките за 

резистентност изискват инсталирането на подвижни контролни органи срещу 

наводнения и други съоръжения. Следователно са необходими системи за 

предупреждение при наводнения. Ако не е възможно да се осигурят подходящи системи 

за предупреждение при наводнения, възможна алтернатива би била мярка M23-B4 - 

съвременни методи за подобряване  на устойчивостта на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

6.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнение 

Коментар 

M32-B9c Промени в правилата 

за експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно Промени в правилата за експлоатация 

на яз. Златоград на Аламовска река с 

цел намаляване на максималното 

преминаващо водно количество 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, 

наноси и на 

запушвания на 

речните легла. 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Драгиране на речното корито за 

подобряване на проводимостта през 

Златоград 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи 

елементи, 

разпределени по 

целия водосбор. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Природосъобразни мерки за 

водозадържане за намаляване на 

преминаващи водни количества по 

склоновете, оттичащи се през Смолян. 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Защита от наводнения на 

собствеността при екстремни събития. 

Мерките за резистентност изискват 

инсталирането на подвижни контролни 

органи срещу наводнения и други 

съоръжения. Следователно са 

необходими системи за 

предупреждение при наводнения. Ако 

не е възможно да се осигурят 

подходящи системи за 

предупреждение при наводнения, 

възможна алтернатива би била мярка 

M23-B4 - съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост 

срещу наводнения 
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6.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно 188 600 Средна 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, 

наноси и на запушвания на 

речните легла. 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

411 000 Средна 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

75 000 Средна 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

1 163 000 Средна 

Мерките M32-B9c, M33-B14a и M31-B10b водят до намаляване на щетите в малка степен. Защита от 

наводнения на собствеността е включена като вариант за целия РЗПРН. Най-подходящото решение 

може да е комбинация от мерки, включително по-ограничен брой защити от наводнения на 

собствеността. 

Мерките със средно оценка са представени на следващата фигура.  
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Освен това мярката M33-B21: "Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо" е с вече започнало изпълнение през първия цикъл на няколко 

места в РЗПРН и следва да продължи с оглед завършване на текущите дейности. 

 

Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с 

обезпеченост 1% (в оранжево) – не включва вече започнали през първия цикъл мерки, които 

продължават 

6.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ 

язовир. 

Ретензиран обем (m3) 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси и 

на запушвания на речните 

легла. 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Площ на територията на 

водозадържане (ха). 

Или 

Брой на елементите на 

водозадържане. 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.2 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой недвижими имоти, 

предмет на мерки за 

резистентност при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

M32-B9c: Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ язовир. 

M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост. 

M33-B14a: Отстраняване на 

тиня, наноси и на запушвания 

на речните легла. 

M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако 

е необходимо 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение 

или защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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7. BG3_APSFR_AR_06 

7.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR AR 06 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Черна - гр. Смолян 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Арда → Черна р., р. Куртин 

Лом, Бяла река 

Област Смолян, община Смолян 

 

Районът обхваща долината на Черна река от гр. Смолян до с. Търън, както и притоците й Куртин Лом, 

безименна река през кв. Невястата и Бяла река. Долината на реката е тясна със стръмни склонове, 

но градоустройството по течението на реката е значително. 

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Черна река в Смолян 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

7.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 164 058 163 Обхватът на заливане е стеснен поради 

формата на долината, известно наводняване 

на имоти в близост до реката се случва в 

урбанизираните зони на РЗПРН. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

138 663 236 Локални водосбори и потоци, протичащи през 

кв. Невястата на гр. Смолян до Черна река 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 
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 Речно наводнение – р. Черна, р. Куртин Лом, Бяла река; 

 Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – безименен ляв приток на Черна река през кв. 

Невястата; 

 Инфраструктурно наводнение – разрушаване на язовирните стени на яз. Лагера и яз. 

„Кирянов гьол“. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение Смолян е в западния край на РЗПРН 

 

 

 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение (в гр. Смолян) 

7.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_AR_06: Черна река - гр. Смолян е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

прилагане на Директивата за наводненията. За района е извършено картиране на заплахата и риска 

за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и моделиране на разрушаване на  

язовирните стени на яз. Лагера и яз. „Кирянов гьол“. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 
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прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, към района е добавен нов участък по р. Черна с дължина 10 

км за изследване на речен тип наводнения от с. Влахово до с. Търън, както и малък участък в горната 

част на течението на реката.  Удължение от 165 m е направено и за р. Бяла.  Добавен е нов участък 

за дъждовни-внезапни (поройни) наводнения на безименен ляв приток на Черна река, протичащ през 

кв. Невястата (Смолян). Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя 

РЗПРН. 

7.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 21 мерки с общ бюджет в размер на около 11,4 мил. лв. 

Разпределението на бюджета е, както следва: отстраняване на наноси и премахване на сгради и т.н. 

от речното корито (4%), реконструкция на налични подпорни стени и защитни съоръжения (46%), 

реконструкция, ремонт и рехабилитация на язовири (9%) и изграждане на нови подпорни стени и 

защитни съоръжения (41%). 

Следните идентифицирани от БД мерки са в процес на изпълнение (код на мярка от първи цикъл) 

 AR_06_05 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Черна 

река в административно-териториалните граници на гр. Черна. Реконструкция на подкопани 

участъци от наличните подпорни стени вследствие общо понижение на речното дъно - обща 

дължина 13 000 m. Поддръжка на съществуващите подпорни стени по двата бряга на р. 

Куртин Лом с приблизителна дължина 20 000 m.  

 AR_06_05 Възстановяване на подпорна стена по десния бряг на Черна река, в кв. Райково.  

 AR_06_05 Спешно възстановяване на подпорна стена по левия бряг на Черна река, в гр. 

Смолян. 

 AR_06_19 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Бяла река 

в административно-териториалните граници на гр. Бяла.  

 AR_06_20 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Бяла река 

в административно-териториалните граници на гр. Бяла. Смолян.  

 AR_06_22 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Бяла река 

в административно-териториалните граници на гр. Бяла. Поддръжка на съществуващите 

подпорни стени по двата бряга на Бяла река с приблизителна дължина от 1 200 m.  

 AR_06_41 Реконструкция, ремонт и рехабилитация на яз. Лагера  

Освен това вече са изпълнени следните мерки от първия цикъл: 

 AR_06_01 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Черна 

река в административно-териториалните граници на гр. Черна. Основно и ежегодно 

почистване на речното корито на Черна река в рамките на РЗПРН.  

 AR_06_02 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Черна 

река в административно-териториалните граници на гр. Черна. Изземане на наносни 

отложения от коритото на Черна река  

 AR_06_04 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Черна 

река в административно-териториалните граници на гр. Черна. Отстраняване на складирани 

материали и незаконни временни (навеси, огради, колиби и др.) от речните брегове и тераси 

на Черна река, в рамките на гр. Черна.  

 AR_06_05 Реконструкция на подпорни стени на ул. „Атанас Шапарданов“ на кв. Устово  

 AR_06_06 Изграждане на нова подпорна стена до Римския мост на десния бряг на Черна 

река в гр. Черна. Дължина 138,80 m и средна височина 5,00 m.  

 AR_06_06 Изграждане на нова подпорна стена  до Римския мост на левия бряг на Черна 

река  

 AR_06_06 Изграждане на нова подпорна стена пред блок 1 на десния бряг на Черна река, 

Смолян.  
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 AR_06_21 Осигуряване на хидравлична проводимост и почистване на коритото на Бяла 

река. Отстраняване на складирани материали и незаконни временни постройки от речните 

корита и тераси на Бяла река.  

 AR_06_41 Реконструкция, ремонт и рехабилитация на яз. Кирянов гьол  

 

7.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони 

 

7.3. Оценяване на мерките  

7.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ разглежданият РЗПРН не 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по нито един от разгледаните показатели. 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Съществуващите мерки за управление на наводненията 

включват разширяване на участъци от речното корито и 

защитни стени. Тези мерки следва да са в състояние да 

намалят риска от наводнения. 

4 Информация за защитени 

територии 

Горната част на РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000 с 

код BG0001030, която е ЗЗО и СКЗ. ЗЗО включва огромни 

иглолистни и смесени гори. Районът е почти безлюден. 
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Зоната е предложена за природен парк. Това е най-

голямата предложена ЗЗО в България и една от най-

големите в Европа. Това също е ключово място за 

опазването на мечките. Без тази територия да бъде 

защитена от човешки въздействия и фрагментация, 

бъдещето на цялата рило-родопско популация 

(включително от гръцка страна) е несигурно. ЗЗО защитава 

важен дял от националното покритие (условия A и Б) на 

много местообитания и видове и затова е уникален обект. 

Има няколко защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. Две от тях са в близост до реките – 

природните забележителности Невястата и Смолянския 

водопад. 

5 Източници на замърсяване  Върху КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване, засегнати от някакво събитие. 

6 Ерозия и седиментация Проблеми с ерозията на бреговете са докладвани в 

районите на Ровина и Таран  

7 Язовири и водоеми яз. Кирянов гьол в близост до Смолян и яз. Лагера 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Пространственото разпределение на икономическите 

щети е представено на фигурата по-долу 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Смолян в рамките на район BG3_APSFR_AR_06 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), 

зони за рекреация и земеделски и горски територии с 

разрешение за смяна на предназначение. 
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Фигура 1.4 Икономически щети, установени в РЗПРН при настъпване на речни наводнения 

(горе) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (долу) 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

 

 

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Ще се извършва редовно почистване на наносите и преградите в реките 

2 Защита на собствеността е възможна при екстремни събития 

3 Възможно е подобряване на дренажа на повърхностни води 

7.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнение 

Коментар 

M33-

B14a 

Отстраняване на 

тиня, наноси и на 

запушвания на 

речните легла. 

Речно Отстраняване на наноси от речното корито за 

подобряване на проводимостта през Смолян 

M31-

B10b 

Природосъобраз

ни 

водозадържащи 

елементи, 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Природосъобразни мерки за водозадържане 

за намаляване на преминаващи водни 

количества по склоновете, оттичащи се през 

Смолян. Това може да изисква инженерни 
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Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнение 

Коментар 

разпределени по 

целия водосбор. 

съоръжения поради стръмния характер на 

водосборите  

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване на 

резистентността 

на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Защита от наводнения на собствеността при 

екстремни събития. Мерките за резистентност 

изискват инсталирането на подвижни 

контролни органи срещу наводнения и други 

съоръжения. Следователно са необходими 

системи за предупреждение при наводнения. 

Ако не е възможно да се осигурят подходящи 

системи за предупреждение при наводнения, 

възможна алтернатива би била мярка M23-B4 

- съвременни методи за подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

M33-

B22b 

Рехабилитация 

или надграждане 

на 

съществуващи 

защитни стени 

или диги с 

допълнителни 

елементи на 

зелена 

инфраструктура 

Речно Рехабилитация или надграждане на 

повредени защитни стени в няколко участъка 

по Черна река  

7.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, 

наноси и на запушвания на 

речните легла. 

Речно 970 000 Ниска 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

194 000 Средна 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

Речно и 

дъждовно 

970 000 Средна 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

внезапно 

(поройно) 

M33-

B22b 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура 

Речно 2 422 000 Ниска 

Мерките със среден или висок резултат са представени на следващата фигура.  

Освен това текущите мерки от първия цикъл продължават в този втори цикъл. Те са: 

 M33-B21: Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни 

органи на няколко места в РЗПРН 

 M32-B9a: Основно обновяване или ремонт на съществуващ язовир с цел осигуряване на 

защита от наводнения. 

Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

7.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Площ на територията 

на водозадържане 

(ха). 

Или 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени по 

целия водосбор 

M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

Брой на елементите 

на водозадържане. 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на резистентността 

на жилищна и нежилищна 

собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

резистентност при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако 

е необходимо 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

M32-B9a Основно обновяване или ремонт 

на съществуващ язовир с цел 

осигуряване на защита от 

наводнения 

Ретензиран обем (m3) 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.3  
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8. BG3_APSFR_AR_07 

8.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR AR 07 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Маданска - гр. Мадан 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Арда → река Маданска, 

Малката река 

Област Смолян, община Мадан 

Районът обхваща приблизително 10 км от долината на р. Маданска и нейните десни притоци - 

Малката река и Митовска река, в рамките на землището на гр. Мадан. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Район в риск нагоре по течението в гр. Мадан,  преди вливането с Малката река 

 

Маданска река при вливането с Малката река 

 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

 

8.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

Таблица 1.1 6Информация, извлечена от КЗРН 
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Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 385 993 33 Обхватът на заливане като цяло е ограничен от 

речната долина.  В центъра на Мадан има зони 

в риск от екстремни събития. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

33 738 14 Наводнения от локализирани валежи по 

склоновете над Мадан и по Митовска река 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение – р. Маданска, Малката река; 

 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение – р. Митовска. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

63 

 

 

 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

8.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_AR_07: Маданска река - гр. Мадан е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

прилагане на Директивата за наводненията. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска 

за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, РЗПРН е удължен нагоре по течението на Маданска река с 

77 m. Изключен е и малък участък в края на района по р. Маданска с дължина 400 м поради липса на 

елементи на риск. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

8.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

В първия цикъл са предвидени 14 мерки, като 62% от бюджета за този РЗПРН е за ремонт на защитни 

съоръжения, а останалите 38% са предвидени за отстраняване на наноси и незаконни складирани 

материали и временни постройки по реката.  Освен това са предвидени някои неоценени мерки за 

увеличаване на залесяването и предотвратяване на обезлесяването във водосборния басейн. 

Следните мерки са идентифицирани от БД като в процес на изпълнение (кодовете съответстват на 

тези от първи цикъл): 

 Почистване на запълнени с наноси участъци и отстраняване на складирани материали и 

незаконни временни постройки в Маданска река и нейните леви и десни притоци. (AR_07_02 

и AR_07_08) 

 AR_07_03 Ремонт на участъци от стената с подкопани фундаменти. Възстановяване на 

участъци от стената с разрушена зидария в участъка по десния бряг, срещу ОУ Н. Вапцаров. 

Издадено разрешително.  

 EARBD_15 Оборудване за хидрометрична мониторингова станция в Маданска река.  

8.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 
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 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони 

 

8.3. Оценяване на мерките  

8.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ разглежданият РЗПРН не 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по нито един от разгледаните показатели. 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Има участъци с разширено речно корито и защитни 

съоръжения по реките, които намаляват риска от 

наводнения. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в защитена зона на НАТУРА 2000. 

РЗПРН не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Върху КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване, засегнати от някакво събитие. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Няма такива. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 
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9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Пространственото разпределение на икономическите 

щети е представено на фигурата по-долу 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Мадан в рамките на район BG3_APSFR_AR_07 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

смесени многофункционални зони и зони за озеленяване. 

 

 

 

Фигура 1.4 Икономически щети, установени в РЗПРН при настъпване на речни наводнения 

(горе) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (долу) 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  
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Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Планинският характер на водосбора означава, че водозадържане нагоре по течението е 

малко вероятно без изграждане на скъпи нови язовири 

2 Възможност за управление на водосбора с цел намаляване на максимални 

преминаващи водни количества, особено при дъждовни внезапни (поройни) наводнения.   

3 Периодично отстраняване на наноси от речните корита (Маданска река и Малката река) 

за максимална проводимост 

8.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси 

и на запушвания на речните 

легла. 

Речно Периодично отстраняване на 

наноси от речните корита на 

Маданска река и Малката река 

за увеличаване на 

проводимостта  

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор: Мадан 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Природосъобразни мерки за 

водозадържане за намаляване 

на преминаващи водни 

количества по склоновете, 

оттичащи се през Мадан 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор: р. Маданска и 

Малката река 

Речно Природосъобразни мерки за 

водозадържане за намаляване 

на преминаващи водни 

количества по Маданска река и 

Малката река 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Устойчивост на собствеността 

при екстремни събития 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо 

Речно Нови или подобрени защитни 

стени в Мадан с дължина 3500 

m. Предполага се, че ще 

намалят щетите от речни 

наводнения със 70%  

8.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, 

наноси и на запушвания на 

речните легла. 

Речно 596 000 Ниска 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор: Мадан 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

194 000 Ниска 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор: р. Маданска и 

Малката река 

Речно 956 000 Средна 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

2 900 000 Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо 

Речно 5 200 000 Ниска 

Мярката за устойчивост на собствеността, приложена към всички имоти в риск, е алтернативен 

вариант на задържане на водни обеми (ретензия) във водосбора с цел намаляване на максималните 

преминаващи водна количества. Мерките със средна или висока оценка са представени на 

следващата фигура.  
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В допълнение изпълнението на мярката M33-B22b “Подновяване или повдигане на съществуващи 

защитни стени или диги без елементи на зелена инфраструктура” вече е започнало в първия цикъл и 

ще продължи, за да бъде завършено. 

 

 

Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

8.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор: р. Маданска и Малката 

река 

Площ на територията на 

водозадържане (ха). 

Или 

Брой на елементите на 

водозадържане. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4  

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Брой недвижими имоти, 

предмет на мерки за 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

M33-

B22b 

Рехабилитация или надграждане 

на съществуващи защитни стени 

или диги без допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура (от първи цикъл) 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение 

или защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3 

M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия водосбор 

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 
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9. BG3_APSFR_AR_08 

9.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_AR_08 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Арда - гр. Рудозем 

Местоположение Област Смолян, община Рудозем 

Този РЗПРН обхваща гр. Рудозем (население около 3 363 души) в южната част на България, близо 

до границата с Гърция. Градът се свързва и до днес с рудодобива. Главната река е р. Арда, в която 

се влива Елховска река в центъра на града. Елховска река има друг приток, Чепинска река, на около 

600 m в южна посока. РЗПРН е в планински район. Водосборът е предимно залесен, а долините са 

тесни. На Малка река (ляв приток) има язовир (хвостохранилище), но той контролира само малка част 

от водосбора.  

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

р. Арда (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

9.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно  112 373  62 Наводнение по долината на река, засягащо 

Рудозем и при трите разгледани обезпечености  

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение 
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Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

Ограничено наводняване на Рудозем настъпва при събитие с повторение веднъж на 20 години, като 

обхватът на заливане се разширява при събития с повторение веднъж на 100 и 1000 години, когато 

се наблюдава известно заливане на кв. Освобождение надолу по течението. Равнинната зона 

непосредствено над мястото на сливане на двете реки е най-вече засегната (вероятно подприщване 

породено от по-тесния участък между хълмовете надолу по течението). Преминаващите водни 

количества могат да са от р. Арда (идваща от изток) или от двата притока, идващи от юг (Елховска 

река), или да са в резултат на комбинирания им ефект. Последните изглежда остават в своите корита, 

докато р. Арда прелива извън своите брегове още при събитие с повторение веднъж на 20 години. 

Основните наводнени зони са в центъра на града, на сравнително равнинен терен южно от мястото 

на вливане на река Елховска в р. Арда и по десния бряг на р. Арда, както в Рудозем, така и в кв. 

Освобождение надолу по течението. В Рудозем наводненията засягат предимно жилищни и 

обществени зони, а в Освобождение – предимно промишлени. 

9.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

РЗПРН е включен в предходния първи цикъл. По време на втория цикъл на ПОРН е потвърдена 

необходимостта от този РЗПРН, но са въведени някои промени в неговия териториален обхват. 

Обхватът е намален на някои места и разширен на други. Като цяло дължина на реката е увеличена 

с 2,5 км. 

9.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

По време на първия цикъл са идентифицирани над 20 мерки. Те са свързани най-вече с: 

 Почистване на речни корита (прогнозирани разходи в размер на 300 000 лв., в процес на 

изпълнение); 
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 Залесяване в една зона на водосбора или по бреговете (няма информация за разходите или 

напредъка, предполага се, че не е започнало); 

 Изграждане, доизграждане или надграждане на защитни стени, които да предпазват града, и 

ремонт на съществуваща стена. 

Общата стойност на мерките е в размер на 5 463 524 лв., от които 87% са свързани с изграждане, 

доизграждане или надграждане на защитни стени. Тези мерки са изпълнени в кв. Мейково, но в други 

райони работата не е започнала. 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 AR_08_02 - Почистване на запълнените с наноси участъци от р. Чепинска в участъка в гр. 

Рудозем с цел освобождаване на обеми и осигуряване преминаване на висока вълна - Общо 

количество баластра около 1 000 м3. 

 AR_08_04 - Изграждане на монолитна стоманобетонна подпорна стена за укрепване на левия 

бряг на р. Чепинска. Подпорната стена свързва две съществуващи подпорни стени. Дължина 

84м и средна височина 7 м. Издадено разрешително 32170651 от 2018г. 

 AR_08_15 - Доизграждане на защитната стоманобетонова стена по десния бряг на р. Елховска 

преди моста на ул. "Кап. П. Войвода" по ул. "Стадиона" - дължина 305 м, широчина 0,50 м и 

височина 7 м (в едно с основите) 

 AR_08_19, AR_08_20 – Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното 

легло на река Арда - в участък от водохващането на РОФ до СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в 

границите на урбанизираната територия на град Рудозем – участък км 0+420+0+850“ обл. 

Смолян 

 AR_08_20 - Почистване чрез изземване на натрупания твърд динамичен отток в три участъка 

от р. Арда в гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян 

 

Изпълнени мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 AR_08_01 – Почистване на участъци от Чепинска в урб. територия на гр. Рудозем, от нач. на 

града до устието и в р. Елховска - Участък 1 нач.-41 29 02.674 24 50 59.592 кр. - 41 29 05.330  

24 50 58.970 . Участък 2 нaч. – 41 28 28.470 24 51 26.347 край - 41 28 30.032 24 51 26.666 

 AR_08_19, AR_08_20 – Почистване на участъци от р. Арда в границите на урб. територия на 

гр. Рудозем- 5 участъка  с обща дължина от  893 м, общ обем от 29 000 м3. Нач. на участък  

1: С 41 30 07.558 И 24 51 25.365, край на участък  5: С 41 29 12.780 И 24 49 50.149 

 

9.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 
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9.3. Оценяване на мерките  

9.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ разглежданият РЗПРН не 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по нито един от разгледаните показатели. 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Пригодността на 

този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в зони по Натура 2000 или в защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН са установени два източника на замърсяване, 

засегнати при събитие с обезпеченост 1% и 0,1%. Те се 

намират: 

 На р. Арда под язовира   

 На Чепинска река. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми На около 10 км нагоре по течението на Елховска река има 

язовир, който контролира малка част от водосбора, както и 

още един на 0,5 км, разположен на малък приток нагоре по 

течението на р. Арда. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Икономическите щети са разпространени в целия РЗПРН, 

но основната рискова зона е Рудозем. Информацията е 

представена на фигурата по-долу 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Рудозем в рамките на район BG3_APSFR_AR_08 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), 

смесени многофункционални зони и земеделски и горски 

територии с разрешение за смяна на предназначение. 
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Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Оказва се, че на около 400-500 m надолу по течението от мястото на сливане на р. 

Арда и Елховска река има тесен участък, който предизвиква наводнения в града. 

2 Възможно е известно ограничение на наводненията да бъде постигнато чрез 

почистване на наносите от дъното. Другият вариант е изграждане на защитни стени 

на реките Елховска и Арда. 

3 В долния край на РЗПРН има пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), 

наводнена още при събитие с обезпеченост 5%. Това вероятно се дължи на 

влиянието на граничните условия надолу по течението в хидравличните модели, 

подпомагащи КЗРН, или поради някаква съществуваща защита, която не е отразена 

в DTM. Затова ПСОВ не е включена в оценката 

9.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M33-

B14b 

Драгиране и 

удълбочаване 

на участъци 

от реки и 

дерета за 

понижаване 

нивото на 

речното дъно. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на планиране, 

прегледан обхват. 

Тази мярка може да се приложи по поречието на р. 

Арда над града, до моста на пътя Борие-

Възраждане (3,3 км) и по Елховска река между 

местата на сливане с р. Арда и Чепинска река (0,7 

км) 

M33-B21 Изграждане 

на нови 

защитни 

стени или 

диги, 

включително 

подвижни 

контролни 

органи, ако е 

необходимо 

Речно Предвидена още в първия цикъл на планиране, 

прегледан обхват. 

Насипни съоръжения с дължина около 800 m между 

р. Арда и Елховска река, преди мястото на тяхното 

сливане, и около 1200 m по левия бряг на р. Арда от 

началото на града до моста на бул. България. 

9.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M33-

B14b 

Драгиране и удълбочаване на 

участъци от реки и дерета за 

понижаване нивото на речното 

дъно. 

Речно 1 083 438 Ниска 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо 

Речно 1 983 544 Средна 

Мярката със среден резултат при оценката е осигуряването на нови защитни стени или насипни 

съоръжения. Предполага се, че дължината на насипите е около 800 m между Елховска река и р. Арда 

преди сливането им и около 1200 m по левия бряг на р. Арда. Приблизителните местоположения са 

показани по-долу. 
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

9.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 

Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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10. BG3_APSFR_AR_100 

10.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_AR_100 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Върбица -  гр. Момчилград 

Местоположение Област Кърджали, община Момчилград 

 

РЗПРН обхваща долината на р. Върбица от с. Загорско до с. Балабаново и два нейни леви притока 

(р. Казъл дере, безименен поток от Соколино), които протичат през гр. Момчилград (население 16 

000). Съгласно сайта на общината селското стопанство, текстилът и туризмът са най-развитите 

икономически отрасли. В града е отворена първата библиотека на Балканите. 

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Момчилград, бетонно корито на най-голямата местна река, изглед от ул. Маказа 

(северно от автогарата) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

10.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно  57 170  54 Населено място (Момчилград) на десния бряг 

на река с малък приток, засегнато от речни 

наводнения 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

 205 067  457 Мащабно дъждовно внезапно (проливно) 

наводняване на Момчилград при събитие с 

обезпеченост 5% с допълнително заливане при 

по-големи наводнения 
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Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Върбица 

 Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение  – двата леви притока на р. Върбица през гр. 

Момчилград 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 
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 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

10.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

Това е нов РЗПРН. BG3_APSFR_AR_100: р. Върбица - гр. Момчилград е включен като РЗПРН в 

настоящия цикъл на прилагане на ДН. Това е направено на база на значими минали наводнения, 

случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и експертна оценка.  

10.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Това е нов РЗПРН. 

10.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 
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10.3. Оценяване на мерките  

10.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm 

(MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 

г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Пригодността на 

този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Изградени са участъци с разширено корито, които да 

позволят преминаването на водните количества през града. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в защитена зона на НАТУРА 2000. РЗПРН 

не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН е идентифициран един източник на замърсяване, 

засегнат от всички обезпечености на дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения, и друг в обхвата на заливане при 

речно наводнение с обезпеченост 0,1%. Първият източник 

се намира в югоизточния край на гр. Момчилград, а вторият 

– северно от града.  

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Има язовир на р. Казала дере. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Пространственото разпределение на икономическите щети 

е представено на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се използват 

за определяне на дългосрочното развитие в РЗПРН. 
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Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети при настъпване на речни наводнения 

(горе) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (долу) 

Обхватът на заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 
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№ Описание на допуснатото 

1 При речно наводнение 50% от щетите са по безименния десен приток от Соколино  

2 При дъждовни внезапни (поройни) наводнения 80% от щетите са в самия гр. 

Момчилград 

10.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнение 

Коментар 

M31-

B10a 

Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените 

водосбори: Соколино 

Речно Водосбор на безименния поток от 

Соколино ( 500 ха) 

M31-

B10a 

Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените 

водосбори: Момчилград 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Водосбор на поройните дъждове по 

хълмовете над Момчилград (200 ха) 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи 

елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Водосбор на поройните дъждове по 

хълмовете над Момчилград (200 ха). 

Това може да изисква инженерни 

съоръжения поради стръмния 

характер на водосбора 

M34-B13 Управление на 

земеползването в 

урбанизирани райони и 

модернизиране на УОС с 

цел увеличаване на 

инфилтрацията в 

почвите 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Момчилград (200 ха) 

10.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M31-

B10a 

Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените водосбори: 

Соколино 

Речно  67 715  Ниска 

M31-

B10a 

Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените водосбори: 

Момчилград 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

 27 086  Средна 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор: 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

 406 135  Средна 

M34-B13 Управление на 

земеползването в 

урбанизирани райони и 

модернизиране на УОС с 

цел увеличаване на 

инфилтрацията в почвите 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

 1 421 472  Средна 

Склоновете на хълмовете в района са до голяма степен оголени. Растителността би спомогнала за 

намаляване на преминаващите водни количества, както и за образуването на наноси. По отношение 

на дъждовните внезапни (поройни) наводнения няколко мерки са със среден резултат от оценката. 

Залесяването има най-висок резултат на съотношението разходи-ползи, но намалява щетите в ниска 

степен. Други мерки са с по-нисък резултат на съотношението разходи-ползи, но намаляват щетите 

в по-голяма степен.  

Избраните мерки са представени на следващата фигура.  
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Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

10.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-

B10a 

Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените 

водосбори: Момчилград 

Новозалесена площ (ха). 

Площ на защитени гори (ха). 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.4 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи 

елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Площ на територията на 

водозадържане (ха) 

Или 

Брой на елементите на 

водозадържане 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.4 

M34-B13 Управление на 

земеползването в 

Брой нови елементи на УОС за 

повишаване на инфилтрацията. 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

M34-B13a: SuDS runoff 
infiltration features

M31-B10b: Nature based runoff 
attenuation features, distributed 
across the catchment

M31-B10a: Afforestation and 
forest management of upstream 
catchments

M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия водосбор 

M31-B10а: Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените водосбори 

M34-B13: Управление на земеползването в 

урбанизирани райони и модернизиране на 

УОС с цел увеличаване на инфилтрацията в 

почвите 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

урбанизирани райони и 

модернизиране на УОС 

с цел увеличаване на 

инфилтрацията в 

почвите 
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11. BG3_APSFR_AR_101 

11.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_AR_101 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Перперек - от с. Перперек до с.  

Люляково 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Арда → р. Перперек  

Област Кърджали, община Кърджали 

РЗПРН обхваща долината на р. Перперек от с. Перперек до с. Люляково. Наводнения се очакват в 

крайречната зона и в зелени площи по поречието на р. Перперек, като ограничен обхват на заливане 

засяга градските райони на Перперек и Люляково. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Перперек при с. Люляково (поглед нагоре по течението) 

 

р. Перперек при с. Перперек (поглед надолу по течението)  

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

11.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 
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Речно 7 358  51 Поречие на река с няколко села на ръба на 

заливната равнина 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: р. Перперек 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

11.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_AR_101: р. Перперек - от с. Перперек до с. Люляково е включен като РЗПРН в настоящия 

цикъл на прилагане на ДН, а не в миналия първи цикъл. Това е направено на база на значими минали 

наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на риска и експертна оценка.   

11.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

РЗПРН е включен в рамките на втория цикъл на ПОРН; затова няма предвидени мерки от първия 

цикъл. 

11.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 
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11.3. Оценяване на мерките  

11.4. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията.  

4 Информация за защитени 

територии 

Югоизточната част на РЗПРН попада в НАТУРА 2000 зона 

Родопи – Източни (Код на обекта: BG0001032). Това е 

специална защитена зона съгласно Директивата за 

местообитанията. Има защитена местност по Закона за 

защитените територии – в края на РЗПРН в района на с. 

Перперек. 

5 Източници на замърсяване  Не са идентифицирани източници на замърсяване. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Няма въздействие на язовири нагоре по течението. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Информация за разпределението на ОГЩ е представена на 

фигурата по-долу. Най-много щети се прогнозират за с. 

Люляково, където е засегната смесена жилищно-комунална 

инфраструктура. Допълнителни щети се очакват в с. 

Перперек. 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се използват 

за определяне на дългосрочното развитие на изследваната 

територия.. 
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Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Обхватът на заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Допускания относно разпределението на ОГЩ: най-много икономически щети се очакват 

в с. Люляково (40%) и с. Перперек (30%). Останалите 30% се предполага, че са 

разпределени по поречието (зелени площи) 

2 Разпределени на засегнати хора: с. Люляково (50%), с. Перперек (40%), предполага се, 

че останалите 10% са разпределени в рамките на РЗПРН. 

3 Нанесените щети в селата Люляково и Перперек са върху жилищни сгради 

(домакинства). Предполага се, че мерките за резистентност на собствеността могат да 

допринесат за 30% намаляване на щетите. 

4 Не се предлагат мерки за залесяване предвид малкия размер на ОГЩ и ограничените 

потенциални ползи, тъй като мярката не отговаря изискванията по МКА. 

5 Не се предлагат структурни мерки като изграждане на нови насипни съоръжения 

предвид малкия размер на ОГЩ и ограничените потенциални ползи, тъй като мярката не 

отговаря изискванията по МКА. 

11.4.1. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 
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Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M33-B15c Поддържане на 

растителността 

в речни корита 

и коридори. 

Речно Предлагат се различни области на интервенция по 

р. Перперек: 

- при с. Люляково, южно от урбанизираната зона (1 

000 m) 

- при с. Чифлик, северно от урбанизираната зона 

(350 m) 

- при с. Перперек, южно от урбанизираната зона (1 

000 m) 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване на 

резистентностт

а на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речно Мерки за резистентност на собствеността 

(временни прегради) в избрани жилищни имоти в 

урбанизираните зони на Люляково и Перперек 

(1,4 ха). Дейността ще зависи от наличието на 

надеждни системи за прогнозиране на 

наводнения. 

11.4.2. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. (с. 

Люляково) 

Речно 54 172 Ниска 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. (с. 

Перперек)  

Речно 54 172 Ниска 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. (с. 

Чифлик) 

Речно 18 960 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно 55 614 Средна 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

11.4.3. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой 

недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

резистентност 

при 

наводнения. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

 

  

М23-В3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост. 
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12. BG3_APSFR_MA_01 

12.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 01 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Марица - от гр. Симеоновград до с. Капитан Андреево; Бисерска р. 

- от с. Славяново до гр. Любимец 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Марица, 

Харманлийска р., Селска р., Бисерска, р. Сива, Голяма р., р. 

Лефченска, р. Ченгенедере, р. Каламица 

Област Хасково, общини Симеоновград, Харманли, Любимец и 

Свиленград 

 

РЗПРН обхваща долината на р. Марица от Симеоновград до държавната граница и притоците й 

безименна река през Симеоновград, Харманлийска р., Селска р., Бакъдере, Бисерска р., Сива р. и 

притока й р. Мезешка, р. Голяма, Лефченска р., Ченгенедере и Каламица. Дължината на реката в 

рамките на РЗПРН е около 125 км. 

РЗПРН включва 4 града – Симеоновград (7125 жители), Харманли (19 151), Любимец (6 823) и 

Свиленград (17 108). Селата са 6: Преславец (152), Доситеево (310), Лешниково (83), Бисер (707), 

Генералово (175) и Капитан Андреево (737). 

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Свиленград - ляв бряг, нагоре по течението от ж.п. линията 

 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

12.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 
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Речно 4 168 223 1774 Големи наводнения в селскостопанските 

заливни равнини, а повечето от 

икономическите щети са в Свиленград. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

117 485 311 Дъждовни внезапни (поройни) наводнения 

възникват на малък, безименен приток в 

Симеоновград. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение – р. Марица, Харманлийска р., Селска р., Бакъдере, Бисерска р., Сива р. 

и притока й Мезешка р., Голяма р., Лефченска р., Ченгенедере и Каламица; 

 Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – безименен десен приток на р. Марица през 

Симеоновград; 

 Изследване на влиянието на яз. Доситеево при преливане в подязовирния участък (само 

заплаха от наводнения) 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 
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 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

12.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_01: р. Марица - от гр. Симеоновград до с. Капитан Андреево; Бисерска р. - от с. 

Славяново до гр. Любимец е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН. За 

районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с 5 периода на 

повторение - веднъж на 20, 50, 100, 500 и 1000 години.  

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, районът е удължен в 3 нови участъка: 1. по Голяма р. над 

Свиленград с 285 м; 2. по Сива р. и десния й приток р. Мезешка с общо 3.7; 3. безименна река, десен 

приток на р. Марица, протичаща през южната част на Симеоновград, за която е предвидено 

изследване на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения. От района са изключени 5 участъка: 1. р. 

Азмака, десен приток на р. Марица; 2. участък от Селска р. от язовирната стена на яз. Доситеево до 

началото на с. Доситеево; 3. Бисерска р. от с. Славяново до точка преди с. Лешниково; 4. участък от 

Лефченска р., ляв приток на р. Марица; 5. р. Каламица, ляв приток на р. Марица. 

По отношение на типовете наводнения, освен добавянето на дъждовни-внезапни (поройни) 

наводнения в Симеоновград, е добавено изследване на влиянието на яз. Доситеево при преливане в 

подязовирния участък по Селска р., ляв приток на р. Марица. 

Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

РЗПРН обхваща долината на р. Марица от Симеоновград до държавната граница и притоците ѝ 

безименна река през Симеоновград, Харманлийска р., Селска р., Бакъдере, Бисерска р., Сива р. и 

притока ѝ Мезешка р., Голяма р., Лефченска р., Ченгенедере и Каламица. 
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12.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 58 мерки с общ бюджет в размер на около 24,7 мил. лв.  Те са 

обобщени, както следва: 

 Създаване на ретензионни обеми при притоците, приблизително 3% от бюджета за този 

РЗПРН; 

 Залесяване във високите части на водосбора, приблизително 4% от бюджета за този РЗПРН; 

 Симеоновград – ново локално насипно съоръжение; 

 Харманли – възстановяване на съществуващи защитни съоръжения (58%); изграждане на 

нови такива (26%) и почистване на коритото от растителност (16%) от бюджета на града.  

Бюджетът за града възлиза на близо 20% от общия бюджет за този РЗПРН; 

 Доситеево - възстановяване на съществуващи защитни съоръжения, изграждане на нови 

такива и почистване на речни корита от растителност.  Това представлява 1% от бюджета на 

РЗПРН; 

 Славяново - изграждане на нови защитни съоръжения (78%), изграждане на повдигане на 

мост (16%) и почистване на речното корито (6%) от бюджета на града. Бюджетът за града 

възлиза на близо 5% от общия бюджет за РЗПРН; 

 с. Лешниково – почистване на речното корито и изграждане на ново насипно съоръжение. 

Бюджетът за града възлиза на близо 4% от общия бюджет за РЗПРН; 

 с. Бисер - почистване на речното корито и на растителността (5%) и изграждане на ново 

насипно съоръжение (95%) от бюджета на населеното място. Бюджетът за населеното място 

възлиза на близо 12% от общия бюджет за този РЗПРН; 

 Любимец - почистване на речното корито и растителността (11%), създаване на ретензионни 

обеми (8%) и изграждане на нови насипни съоръжения и подобряване на съществуващи 

защитни съоръжения (81%) от бюджета на населеното място. Бюджетът за населеното място 

възлиза на близо 30% от общия бюджет за този РЗПРН; 

 Свиленград - почистване на речното корито и на растителността (50%) и изграждане на нови 

насипни съоръжения (50%) от бюджета на населеното място. Бюджетът за населеното място 

възлиза на близо 9% от общия бюджет за този РЗПРН; 

 Генералово - почистване на речното корито и на растителността (12%) и възстановяване и 

подобряване на съществуващи насипни съоръжения (88%) от бюджета на населеното място. 

Бюджета за града възлиза на близо 5% от общия бюджет за РЗПРН; 

 Капитан Андреево – надграждане на съществуващи защитни съоръжения. Бюджетът за 

населеното място възлиза на близо 6% от общия бюджет за този РЗПРН; 

Предвидени са и неоценени мерки за целия РЗПРН за предотвратяване на изсичането на дървета и 

за защита на водните тела. 

Следните мерки са в процес на изпълнение (кодовете съответстват на тези от първи цикъл): 

 

 MA_01_29 Осигуряване на проводимостта на река Бисерска в урбанизираната част на гр. 

Бисер. Почистване на дървета и храсти.  

 MA_01_50 Почистване на речното корито и бреговете на р. Марица в района на Марица 

(дължина 5 500 m и площ 500 дка)  

 MA_01_52 Отстраняване на наносни отложения от коритото, в зоната на моста на 

Републикански път I-8 при Свиленград 
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 MA_01_53 Изграждане на земно-насипна дига в комбинация с биологично укрепване по 

продължение на лявата подпорна стена в южната част на Свиленград (дължина 180 m, средна 

височина 2,5 m)  

 MA_01_54 Поддържане на подпорни стени (2x1 500 m)  

 MA_01_63 Почистване на дървета и храсти на р. Левченска в зоната на с. Генералово  

 MA_01_63 Почистване на дървета и храсти в с. Генералово  

 MA_01_77 Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидрологичните 

особености на водните тела, резултат от изграждане на нови ВЕЦ и други дейности.  

 MA_02_50 и MA_02_49 Почистване на р. Харманлийска от храстова растителност и отделни 

дървета. Тази мярка е включена в BG3_APSFR_MA_02 в първия цикъл, но поради промени в 

РЗПРН вече попада в обхвата на BG3_APSFR_MA_01 

12.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

12.3. Оценяване на мерките  

12.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. брой дни 

с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.) 
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2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността при този РЗПРН е на средно до много високо 

ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Съществуващите мерки за защита от наводнения включват 

защитни стени и диги по р. Марица, които допринасят за 

намаляване на риска от наводнения. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000 с код BG0000578, 

която е ЗЗО – река Марица.  Реката е изцяло обезопасена 

с диги. Има няколко водоема, в които се съсредоточават 

зимуващите водолюбиви птици. 95% от речния бряг е 

обезлесен. Водният режим в тази част е почти напълно 

независим от течението на реката и се поддържа от извори 

и два малки притока. Обектът е важен биокоридор, 

свързващ обектите в цяла Южна България. Зоната е обект 

на голям интерес от страна на орнитолози през цялата 

година. 

Има още 3 зони по НАТУРА 2000 съгласно Директивата за 

местообитанията: 

 Река Сазлийка (BG0000425), обхващаща долината 

на р. Сазлийка (ляв приток на р. Марица, вливаща 

се в нея северно от Симеоновград); 

 Остър камък (BG0001034), обхващаща долините на 

Харманлийска и Бисерска река; 

 Сакар (BG0000212), разположена източно от р. 

Марица, между Доситеево и Капитан Андреево. 

РЗПРН попада в две зони на НАТУРА, съгласно 

Директивата за птиците: 

 Река Харманлийска (BG0002092) обхваща горния 

край на р. Харманлийска в рамките на РЗПРН; 

 Радинчево (BG0002020), разположена източно от р. 

Марица, между Доситеево и Любимец. 

РЗПРН е част от 4 защитени територии по Закона за 

защитените територии – 3 защитени местности и 1 

природна забележителност: 

 защитена местност „Дефилето – Олу дере“, 

обхващаща горното течение на р. Харманлийска в 

рамките на РЗПРН; 

 природна забележителност „Находище на блатно 

кокиче – местност Сазлъка“ – северно от с. Бисер; 

 защитена местност „Долната ова“ – край долното 

течение на Сива река; 

защитена местност „Лозенски път“ – западно от 

Свиленград. 
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5 Източници на замърсяване  На КЗРН са идентифицирани три източника на 

замърсяване, засегнати от събитие с обезпеченост 5%, и 

четири, засегнати от наводнения с обезпеченост 1% и 0,1%. 

6 Ерозия и седиментация Съобщава се за проблеми с ерозивно действие при 

магистрален мост, пресичащ левия приток на р. Марица.  

7 Язовири и водоеми Северно от Свиленград и яз. Доситеево има малък водоем 

на левия приток на р. Марица.  

 р. Кюмюрлъкдере (десен приток на р. 

Харманлийска, влива се в нея малко преди 

Харманли) – 5 малки язовира 

 Харманли, безименна река – язовир Малкоча 

(41.909022, 25.917353) 

 Селска река – яз. Доситеево (собственост на 

"Напоителни системи" ЕАД, клон Хасково); 7 малки 

язовира на безименни притоци преди с. Доситеево; 

 Бакадере – яз. Изворово, 12 км нагоре по 

течението на реката, собственост на "Напоителни 

системи" ЕАД; няма населени места надолу по 

течението; 

 Голяма река – яз. Левка, 12,5 км над Свиленград; 

 р. Лефченска – 2 малки язовира в горната част на 

водосбора; 

 р. Каламица – язовир Каламица, 8 км над Капитан 

Андреево, собственост на "Напоителни системи" 

ЕАД. 

Множество малки язовири по останалите притоци. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Да, долната част на РЗПРН е на границата с Гърция и 

Турция 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Да, при речните наводнения 97% от икономическите щети 

са в Свиленград (~3,4 милиона ОГЩ, представляващи 

имуществени щети). Информация за разпределението на 

ОГЩ е представена на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Свиленград, Любимец, Харманли и Симеоновград в 

рамките на район BG3_APSFR_MA_01 са планирани 

следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), 

смесени многофункционални зони, техническа 

инфраструктура, зони за минно дело, зони за озеленяване и 

земеделски и горски територии с разрешение за смяна на 

предназначение. 
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Горен участък (основните зони на риск са оградени в кръг) 

 

 

Harmanli

Simeonovgrad

Svilengrad

Lyubimets

Kapitan Andreevo
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Долен участък (основните зони на риск са оградени в кръг) 

 

Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети при настъпване на речни наводнения 

(горе и в средата) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (долу). Обхватът на 

заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Водозадържане в горе разположените водосбори може да е от полза за редица 

РЗПРН по р. Марица, включително и този 

2 Възможни са локални подобрения на проводимостта в Свиленград 

3 Възможни са локални подобрения на защитните съоръжения в Свиленград 

4 Възможно е водозадържане в заливната равнина в рамките на РЗПРН за намаляване 

на максимални преминаващи водни количества в Свиленград 

5 Дъждовните внезапни (поройни) наводнения са локализирани в Симеоновград 

12.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез изграждане 

на надлъжни хидротехнически 

съоръжения или изпомпване за 

контрол на водните количества или 

Речно Задържане на водни обеми в 

заливната равнина нагоре по 

течението от Свиленград 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

нива (Симеоновград, северно от 

Бисер, Свиленград) 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси и на 

запушвания на речните легла. 

(Свиленград) 

Речно Увеличена проводимостта 

през Свиленград 

M33-B23 Разглобяеми защитни съоръжения 

(с постоянни фундаменти) 

(Свиленград) 

Речно Разглобяеми защитни 

съоръжения през 

Свиленград за увеличаване 

нивото на защита 

M31-

B10b 

Природосъобразни водозадържащи 

елементи, разпределени по целия 

водосбор. (Симеоновград) 

Дъждовн

о 

внезапно 

(поройно) 

Природно-базирани решения 

за управление на риска от 

наводнения чрез 

водозадържане в малките 

водосбори, които се оттичат 

през Симеоновград 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за отвеждане 

на повърхностни води като 

компонент на УОС. (Симеоновград) 

Дъждовн

о 

внезапно 

(поройно) 

Подобряване на 

проводимостта на УОС през 

Симеоновград 

M23-B4  Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост 

срещу наводнения. (Симеоновград, 

Харманли, северно от Бисер, 

Любимец) 

Речно Мерки за подобряване на 

устойчивостта на имоти, 

които попадат на 

територията на заливните 

равнини извън Свиленград 

12.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношението 

ползи - 

разходи 

M31-

B8d 

Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически съоръжения или 

изпомпване за контрол на водните 

количества или нива 

Речно 3 700 000 Висок 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношението 

ползи - 

разходи 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси и на 

запушвания на речните легла. 

Речно 485 000 Висок 

M33-

B23 

Разглобяеми защитни съоръжения 

(с постоянни фундаменти) 

Речно 5 520 000 Висок 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Речно 1 940 000 Средна 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия водосбор. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

194 000 Средна 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

323 500 Средна 

Мерките за Свиленград за водозадържане в горе разположени водосбори или надграждане на 

защитни съоръжения са варианти, като и двете ще бъдат комбинирани с отстраняване на наноси и 

растителност от речното корито в рамките града.   

Мерките за устойчивост на собствеността ще бъдат приложени при по-изолираните зони с риск от 

наводнения. 

При дъждовните наводнения, природно-базираните решения за управление на риска от наводнения 

за намаляване на водните количества могат да бъдат използвани заедно с подобрения по системите 

за отводняване в градските райони. 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  
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В допълнение, мярка M33-B21 " Нови защитни стени или диги, включително шлюзове срещу 

наводнения, ако е необходимо" в южната част на Свиленград, чието изпълнение е започнало в първия 

цикъл, ще продължи, за да бъде завършена. 

 

Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с 

обезпеченост 1% (в оранжево) 

12.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на 

водните количества или нива 

Ретензиран обем (m3) 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2, 3.3, 3.4 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси и 

на запушвания на речните легла. 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M33-B23 Разглобяеми защитни 

съоръжения (с постоянни 

фундаменти) 

Дължина (км) на 

разглобяеми защити 

срещу наводнения 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M33-B14a: Отстраняване на 

тиня, наноси и на запушвания 

на речните легла 

M33-B23: Разглобяеми 

защитни съоръжения (с 

постоянни фундаменти) 

M23-B4: Съвременни 

методи за подобряване  

на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост 

M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия водосбор 

M31-B8d: Временно наводняване на 

земеделски площи чрез изграждане на 

надлъжни хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на водните 

количества или нива 

M34-B19a: Отводнителни канали 

за отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС. 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Площ на територията 

на водозадържане 

(ха). 

Или 

Брой на елементите 

на водозадържане. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС. 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако е 

необходимо (от първи цикъл) 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение 

или защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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13. BG3_APSFR_MA_03 

13.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 03 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Сазлийка - от гр. Раднево до 

устието на реката при вливането й в р. Марица 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Сазлийка, р. 

Еледжик, р. Соколица, Мусачка р. 

Област Стара Загора, общини Раднево и Гълъбово 

Област Хасково, община Симеоновград 

Районът обхваща долината на р. Сазлийка от гр. Раднево до вливането ѝ в р. Марица и притоците й 

Блатница и Кумурджа (Суха река) при гр. Раднево, Еледжик, Соколица и притока ѝ Гюргеченска р. и 

Мусачка р. Общата дължина на реката е около 91 км. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

Суха река западно от Раднево 

 

р. Сазлийка югозападно от Раднево 

 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

13.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 172 949 741 Икономическите щети са най-големи в горната част 

на РЗПРН, в гр. Раднево, при мястото на сливане 

на трите реки. В Гипсово, Бели бряг и Рисиманово, 

Любеново, Гълъбово, Пясъчево, Навъсен и 
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Калугерово рискът от наводнения е минимален. 

Съществува малък риск по притоците: р. Еледжик 

през с. Априлово, р. Соколица и притока й 

Гюргеченска река при Мъдрец и по-надолу при 

Обручище. 

Мусачка река през Мусачево 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение 

 Инфраструктурно наводнение - разрушаване на язовирни стени на яз. Мусачево, яз. 

Раднево, яз. Йовина река, яз. Априлово.  

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение (горната половина на РЗПРН) 
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 Фигура 1.2 Речно наводнение (долната половина на РЗПРН) 

13.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_03: р. Сазлийка - от гр. Раднево до устието на реката е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и моделиране на инфраструктурно наводнение 

(разрушаване на язовирните стени на язовири Йовина река, Раднево, Мусачево и Константиновец). 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, РЗПРН е удължен в два участъка: 1. р. Блатница над гр. 

Раднево с дължина 1,2 км; 2. р. Еледжик от над с. Априлово до вливането в р. Сазлийка., за 

изследване на речни и инфраструктурни (разрушаване на язовирната стена на яз. Априлово) тип 

наводнения. От района е изключена Батканлийска р., по която са изследвани речно и 

инфраструктурно (разрушаване на язовирната стена на яз. Константиновец) наводнения. Причината 

е, че картирането, извършено в предходния цикъл на ДН, не е показало наличие на елементи на риск 

за този тип наводнения. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя 

РЗПРН. 

13.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 56 мерки с общ бюджет в размер на около 21,1 мил. лв.  Те са 

обобщени, както следва: 

 Раднево – 14 мерки, които представляват 25% от бюджета за този РЗПРН.  Те включват 

временно водозадържане, нови насипни съоръжения, възстановяване на съществуващи 

насипни съоръжения, реконструкция на мост и почистване и поддържане на коритото на р. 

Блатница и р. Кумурджа в зоната на града; 
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 Бели бряг – 12 мерки, които представляват 18% от бюджета за този РЗПРН. Те включват 

временно водозадържане по р. Сазлийка, нови насипни съоръжения, възстановяване на 

съществуващи насипни съоръжения, отстраняване на незаконни постройки и почистване и 

поддържане на коритото на реката а в зоната на населените места; 

 Гълъбово – 6 мерки, които представляват 25% от бюджета за този РЗПРН. Те включват нови 

насипни съоръжения, възстановяване на съществуващи защитни съоръжения, реконструкция 

на мост и почистване и поддържане на коритото на р. Сазлийка; 

 Навъсен – 3 мерки, които представляват 3% от бюджета за този РЗПРН. Те включват нови 

насипни съоръжения, възстановяване на съществуващи защитни съоръжения и почистване и 

поддържане на коритото на р. Сазлийка; 

 Мусачево – 3 мерки, които представляват 1% от бюджета за този РЗПРН.  Те включват нови 

насипни съоръжения и почистване и поддържане на р. Мусачка ; 

 с. Калугерово – 4 мерки, които представляват 20% от бюджета за този РЗПРН. Те включват 

нови насипни съоръжения, възстановяване на съществуващи защитни съоръжения и 

почистване и поддържане на коритото на р. Мусачка; 

 с. Мъдрец – 2 мерки, които представляват 1% от бюджета за този РЗПРН. Те включват 

почистване и поддържане на р. Соколица; 

 с. Обручище – 4 мерки, които представляват 4% от бюджета за този РЗПРН. Те включват нови 

насипни съоръжения, възстановяване на съществуващи защитни съоръжения и почистване и 

поддържане на коритото на р. Соколица; 

Има също така неостойностени мерки за целия РЗПРН за подобряване на аварийната готовност и 

контрол на устройството на територията във водосбора. 

Вече приложените мерки са (кодове на мерки от първи цикъл): 

 MA_03_05 Периодично почистване на яз. Раднево (включително откосите на стената, 

преливника и основния изпускател)   

 MA_03_29 Периодично почистване на яз. Константиновец (включително откосите на стената, 

преливника и основния изпускател)  

13.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 
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13.3. Оценяване на мерките  

13.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. 

брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, 

RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. 

брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, 

RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

В този РЗПРН има голям брой диги и защитни стени, а 

речното корито в зоната на Раднево е разширено, за да се 

намали рискът от наводнения. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зони по НАТУРА 2000 с кодове BG0000441 

и BG0000425, които са ЗЗО, на р. Сазлийка. 

Крайбрежието на р. Сазлийка в по-голямата си част е силно 

засегнато от негативни въздействия. Реката е заобиколена 

от земеделски земи. Крайбрежието е залесено в горния 

край, но блатисто в долното течение на реката. Това е 

важен биокоридор и местообитание за много видове. 

И защитена зона BG0002022 (язовир), разположен между 

селата Гълъбово и Обручище в долината на р. Соколица, на 

мястото на вливането й в р. Сазлийка. Заобиколена е от 

ниски хълмове (високи 100130 m) и от селища с огромен 

промишлен център - от изток и запад. Северно от 

язовирната стена, на около 1 км от нея, има по-малък 

водоем. Поради съществуващата естествена връзка, 

зоната включва и част от плитката долина на р. Сазлийка. 

Водоемът представлява предимно от открити води без 

растителност. Водите от водоема се използват за 

охлаждане на близката топлоцентрала и поради това 

поддържат сравнително постоянна температура през 

зимата, обикновено по-висока от околната. 
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Яз. Розов кладенец и прилежащите му територии са важно 

място за почивка на прелетни и зимуване на водолюбиви 

птици, тъй като водите му не замръзват през зимата. Тук се 

срещат 142 вида птици, 34 от които са вписани в Червената 

книга на България (1985 г.). 

РЗПРН не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН е идентифициран един източник на замърсяване, 

засегнат от събитие с обезпеченост 5%, пет източника на 

замърсяване, засегнат от наводнение с обезпеченост 1%, и 

шест при обезпеченост 0,1%. 

6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация 

7 Язовири и водоеми Водоемите в горното течение на р. Сазлийка и притоците й, 

включително водоемите в над Раднево. Състоянието на 

някои от язовирите е докладвано като лошо. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Основният риск е в град Раднево. Информацията е 

представена на фигурата по-долу.   

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Симеоновград, Гълъбово и Раднево в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_03 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани 

(жилищни и индустриални), смесени многофункционални 

зони, културни обекти и земеделски и горски територии с 

разрешение за смяна на предназначение. 

 

 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

110 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение около Раднево 

Обхватът на заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево  

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Мерките са съсредоточени върху наводнения около Раднево 

2 Предлага се защита на собствеността в селата / фермите по притоците 

13.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно Намаляване на преминаващите 

водни количества по р. Блатница, 

над Раднево Приложимостта на 

тази мярка трябва да бъде 

проверена 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Повишаване проводимостта на р. 

Блатница и Суха река, над Раднево  

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно За имотите, които са изложени на 

риск по притоците. Това изисква 

системи за предупреждение при 

наводнения, за да се инсталират 

мерките 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или изпомпване 

за контрол на водните 

количества или нива 

Речно Намаляване на преминаващите 

водни количества по р. Сазлийка 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура 

Речно Защити в Раднево (дължина 3 500 

m) 

13.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 
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от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ 

язовир. 

Речно 581 000 Средна 

M33-B15c Поддържане на растителността 

в речни корита и коридори. 

Речно 163 000 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Речно 194 000 Средна 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на 

водните количества или нива 

Речно 924 000 Ниска 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи 

защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура 

Речно 3 470 000 Ниска 

Защитата на собствеността е насочена към селата по притоците, както и някои имоти в Раднево, 

застрашени от екстремни наводнения. Мярката M23-B3 Съвременни методи за подобряване на 

резистентността на жилищна и нежилищна собственост изисква системи за предупреждение при 

наводнения, за да се инсталират съоръженията (като врати, пригодени да устоят на наводнения). Ако 

това е неприложимо, алтернативно може да се приложи мярка M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на жилищна и нежилищна собственост срещу наводнения (въпреки 

че това е по-скъпо). 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  
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Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

13.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ 

язовир. 

Допълнително 

намален обем (m3) 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4 

M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

M32-B9c: Промени в 

правилата за експлоатация на 

съществуващ язовир. 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

издръжливост при 

наводнения. 
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14. BG3_APSFR_MA_04 

14.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 04 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Марица - от гр. Първомай до с. Райново 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Марица, 

Меричлерска р., Арпадере 

Област Пловдив, община Първомай; област Стара Загора, община 

Чирпан;  

Област Хасково, общини Димитровград и Хасково 

Районът обхваща долината на р. Марица от вливането й с р. Мечка при гр. Първомай до с. Райново, 

както и притоците й Меричлерска р. и Арпадере. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

 

Димитровград – рискови зони (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

14.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.7Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 
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Речно 620 395 1363 Значително наводняване на земеделски земи в 

заливната равнина над Димитровград.  

Наводняване на имоти по границите на 

заливната равнина и в Димитровград. 

Дъждовно-

градско 

425 370 1953 Наводнения в урбанизираната зона от 

интензивни валежи 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение – р. Марица, Меричлерска р. и Арпадере; 

 Дъждовно-градско наводнение – гр. Димитровград; 

 Инфраструктурно наводнение - разрушаване на язовирната стена на яз. Долно Белево (само 

заплаха от наводнения) 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 

Фигура 1.3 Дъждовни-градски наводнения в района около Димитровград 
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14.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_04: р. Марица - от Първомай до Райново е включен като РЗПРН в предходния цикъл 

на прилагане на Директивата за наводненията. Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., 

потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 

годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с 

риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили 

се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, към района са добавени 2 нови участъка:  1. Меричлерска р. 

в участък с дължина 4,9 км от вливането й в р. Марица нагоре по течението; 2. Арпадере от с. Долно 

Белево до вливането й в р. Марица за изследване на речни и инфраструктурни (разрушаване на 

язовирната стена на яз. Долно Белево) наводнения. От района е изключен участък в долната част на 

р. Марица с дължина 4,5 км поради липса на елементи на риска. Направена е лека корекция на 

геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

По отношение на типовете наводнения, освен инфраструктурните наводнения (разрушаване на 

язовирната стена на яз. Долно Белево), добавено е и дъждовно-градско наводнение при 

Димитровград. 

14.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 42 мерки с общ бюджет в размер на около 26 мил. лв.  Те са: 

 Създаване на ретензионни обеми във високите части на притоците - около 4% от бюджета за 

този РЗПРН.  Това изглежда твърде малко предвид количеството, което би било необходимо, 

за да бъде ефективна мярката; 

 Водозадържане в заливната равнина в близост до Мирово - около 8% от бюджета за този 

РЗПРН; 

 Залесяване на свободни площи при високите части на водосбора - около 5% от бюджета за 

този РЗПРН; 

 с. Караджалово – мярка за възстановяване на защитно съоръжение; 

 Първомай – 2 мерки за ново защитно съоръжение и възстановяване на съществуващо 

насипно съоръжение, около 7% от бюджета за този РЗПРН; 

 с. Добри дол – 6 мерки, около 10% от бюджета за този РЗПРН.  Това включва най-вече ремонт 

на съществуващи защитни съоръжения, известно разчистване на коритото и повдигане на 

мост; 

 с. Скобелево – 5 мерки, около 5% от бюджета за този РЗПРН.  Това включва най-вече ремонт 

на съществуващи защитни съоръжения и известно почистване на коритото; 

 селата Крум, Великан и Ябълково – 2 мерки, около 9% от бюджета за този РЗПРН.  Това 

включва най-вече ремонт на съществуващи защитни съоръжения; 

 Димитровград – 4 мерки, около 16% от бюджета за този РЗПРН.  Това включва най-вече 

ремонт на съществуващи защитни съоръжения и почистване на коритото.  Има 

неостойностена мярка за рехабилитация на канализационната мрежа; 

 с. Брод – 3 мерки, около 5% от бюджета за този РЗПРН.  Това включва най-вече ремонт на 

съществуващи защитни съоръжения и локално водозадържане; 

 с. Нова Надежда – 3 мерки, около 6% от бюджета за този РЗПРН.  Това включва най-вече 

ремонт на съществуващи защитни съоръжения и нови ретензионни обеми (водозадържане); 

 с. Райново – ново насипно съоръжение; 
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 Симеоновград – 6 мерки, около 19% от бюджета за този РЗПРН.  Това включва най-вече 

ремонт на съществуващи защитни съоръжения, известно почистване на коритото и повдигане 

на мост; 

 с. Караджалово – локализирано почистване на речното корито; 

 с. Черногорово – две мерки за възстановяване на съществуващи насипни съоръжения. 

Останалите мерки не са остойностени и са за подобряване на екологичното състояние на РЗПРН и 

цялостно подобряване на аварийната готовност. 

Следните мерки, идентифицирани от БД в първия цикъл на планиране, са в процес на изпълнение 

(код на мярка от първи цикъл): 

 

 MA_04_07, MA_04_08, MA_04_13 и MA_04_14: Възстановяване на повредени леви и десни 

защитна дига.  Ремонтните дейности ще се извършват с багер, булдозер и друга строителна 

техника по поречието на р. Марица от км 123+076 до км 175+800. Ремонтите ще се извършват 

в районите на Кърджали, Първомай, с. Виница, Милево, Поповица, Селци, Чешнегирово, 

София, Пловдив, Стамболийски, Три водици, Добри дол, с. Градина, с. Милево, Белозем, с. 

Чалъкови, с. Маноле и с. Рого̀ш в община Първомай, Садово, Пловдив, Стамболийски, 

Раковски и Марица. Някои от областите отговарят на BG3_APSFR_MA_05 

 MA_04_21 Почистване на коритото на р. Марица (от наноси, дървесна и храстова 

растителност) в участък от км 119+638 до 121+464, покрай с. Зетьово. 

 

Вече е изпълнена следната мярка: 

 

 MA_04_24 Поддържане на десния бряг на р. Марица чрез укрепване, както и почистване на 

реката от наноси между селата Великан и Ябълково. 

14.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 
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14.3. Оценяване на мерките  

14.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 

24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP4.5 за период 

2051-2080 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. В този РЗПРН 

пригодността е като цяло във висока степен по отношение 

на р. Марица и местните притоци. По-голямата част от 

хидрографа на наводненията обаче произтича от горното 

течение на р. Марица. Не е ясно дали локалното 

водозадържане в заливната равнина на р. Марица или 

водозадържане при местните притоци ще има голям ефект 

върху наводненията. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

По поречието на р. Марица има множество диги, които 

осигуряват защита от наводнения за големи участъци от 

заливните равнини. Ефективността на дигите зависи от 

нивото на тяхната корона и от състоянието им. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000 с код BG0000578, 

която е ЗЗО, обхващаща река Марица. Речният коридор и 

голяма част от заливните равнини са защитени територии. 

Реката е изцяло обезопасена с диги. Има няколко водоема, 

в които се съсредоточават зимуващите водолюбиви птици. 

95% от речния бряг е обезлесен.  

Има две защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. Едната е разположена при 

вливането на Меричлерска река и р. Марица, а другата – при 

вливането на Арпадере и р. Марица (старо речно корито). 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН е идентифициран един източник на замърсяване, 

засегнат от всички обезпечености, два източника при 

наводнение с обезпеченост 1% и пет при обезпеченост 

0,1%.  

6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация 
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7 Язовири и водоеми На много от притоците на р. Марица има язовири и водоеми 

– често каскада от язовири за напояване, но и такива, 

изградени за защита от наводнения. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Основните зони с икономически щети, причинени от 

наводнения, са в района на Димитровград. При речните 

наводнения най-голям е рискът по периферията на 

заливната равнина на двата бряга на реката в рамките на  

Димитровград. Големи части от урбанизираната зона са 

засегнати при дъждовни-градски наводнения. 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се използват 

за определяне на дългосрочното развитие в сегашния 

РЗПРН. 

 

 

 

Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети, установени в РЗПРН при настъпване 

на речни наводнения   (горе) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (долу). Обхватът на 

заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 
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№ Описание на допуснатото 

1 Много имоти, разпръснати на голяма площ, са изложени на риск при екстремни 

събития. 

2 Възможно е да се подобри проводимостта през Димитровград и Долно Белово, малко 

село на ляв бряг на приток надолу по течението от Димитровград, където има висок 

риск от наводнения. 

3 УОС за намаляване на заливането на урбанизирани зони е приложима мярка 

4 Водозадържане в горе разположени водосбори едва ли ще е разходно ефективно за 

отделен РЗПРН, но може да е подходящо решение за всички РЗПРН по течението на 

р. Марица.  

5 Около 70% от щетите от речните наводнения са на северния бряг на реката при 

Димитровград 

14.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнение 

Коментар 

M23-B3 

или  

M23-B4 

Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

или 

Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно Защита на собствеността при 

имоти в риск от екстремни 

наводнения. Ще са необходими 

системи за предупреждение при 

наводнения за прилагане на 

мерките за резистентност на 

собствеността 

M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Повишаване на проводимостта 

в зоната на Димитровград и 

Долно Белово 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС. 

Дъждовно-

градско 

УОС за ограничаване на 

дъждовните наводнения в 

градска среда в Димитровград 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура 

Речно Подобряване на защитните 

съоръжения десния бряг на 

реката при Димитровград 

 

Изборът между мерки за подобряване на резистентността и устойчивостта на собствеността ще 

зависи от редица фактори, включително вида на собствеността и възможността за инсталиране на 
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защитни съоръжения, когато бъде получено предупреждение за наводнение. На практика 

комбинацията от тези мерки може да се окаже най-подходяща.  

14.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M23-B3 

или  

M23-B4 

Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

или 

Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

Речно 3 100 000 Средна 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС. 

Дъждовн

о-градско 

2 800 000 Средна 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи 

защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура 

Речно 6 700 000 Ниска 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура. 

В допълнение мярката от първи цикъл  “Подновяване или повдигане на съществуващи защитни стени 

или диги без елементи на зелена инфраструктура”, която следва да се приложи на няколко места, ще 

продължи и през втория цикъл, за да бъде завършено нейното изпълнение. 
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Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на 

наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

14.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 

или  

M23-B4 

Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

или 

Съвременни методи за подобряване  

на устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

Брой 

недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

издръжливост 

при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на 

УОС. 

Дължина на 

водно течение 

(км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

M33-

B22b 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги 

без допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура (от първи цикъл) 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

  

M34-В19a: Отводнителни канали 

за отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС 

M23-B3: Съвременни методи за подобряване на 

резистентността на собственост 

или  

M23-B4: Съвременни методи за подобряване на 

устойчивостта на собственост срещу наводнения 
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15. BG3_APSFR_MA_05 

15.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 05 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай 

Местоположение Област Пловдив, общини Родопи, Марица, Пловдив, Садово, Раковски 

и Първомай 

Област Стара Загора, община Братя Даскалови 

Районът обхваща долината на р. Марица от с. Оризари до гр. Първомай и притоците й Първенецка 

р., ГОК „Марковски колектор“, Чепеларска р., Стряма и Омуровска р. Дължината на реката в рамките 

на РЗПРН е около 109 км. 

Основно населено място в РЗПРН е гр. Пловдив (342 048 жители – втори по големина град в 

страната). В района попадат също следните селища: Цалапица* (3692), Костиево* (1877), Оризари 

(450), Храбрино (621), Първенец (3596), Брестник* (1808), Рогош (3151), Ягодово (2726), Катуница 

(2363), гр. Садово (2456), Скутаре (2576), Трилистник (824), Чешнегирово (1778), Маноле (2773), 

Чалъкови (1953), Селци* (501), Поповица (1244), Белозем (3680), Милево (854), Мирово (683), Виница 

(775), гр. Първомай (11 813), Крушево (748), Плодовитово (531) и Градина (2 061). Данните за 

населението са към 31.12.2020 г. Само неурбанизирани райони от землищата на населените места, 

отбелязани с *, попадат в обхвата на РЗПРН. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Марица в зоната на Пловдив, мост Герджика (нагоре по течението) (източник: Google 

Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

15.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 1 984 402 3 285 Рискът от речни наводнения е най-вече по 

левия (северния) бряг на р. Марица в рамките 

на Пловдив.  Има също наводнения по 

притоците в по-малките градове и някои, които 
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са изложени на риск само при обезпеченост 

0,1%. 

Дъждовно-

градско 

6 861 982 5 434 Наводнение от преки валежи в гр. Пловдив. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

3 232 917 19 113 Реката, която причинява дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения, е в югоизточната част 

на Пловдив, като в рисковата зона попада и 

част от града. Тук се наблюдава комбинация от 

внезапни (поройни) наводнения по притока и 

валежи в урбанизираната зона. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Марица, Първенецка р., Чепеларска р., Стряма и Омуровска р.; 

 Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – ГОК „Марковски колектор“; 

 Дъждовно-градско наводнение - гр. Пловдив. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

а) Речни наводнения (западна част на РЗПРН) 
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б) Речни наводнения (източна част на РЗПРН) 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 
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Фигура 1.3 Дъждовно-градско наводнение 

15.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_05: р. Марица - от Оризари до Първомай е включен като РЗПРН в предходния цикъл 

на прилагане на Директивата за наводненията. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и 

риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, РЗПРН е удължен в два участъка в близост до гр. Пловдив: 

1. Първенецка р. от с. Храбрино до вливането й в р. Марица с дължина 13,2 км за изследване на 

речен тип наводнения; 2. Главен отводнителен канал (ГОК) „Марковски колектор“ с дължина 7,4 км за 

изследване на дъждовен внезапен (пороен) тип наводнения. От района е изключен участък от 

Омуровска р. от с. Горно Белево до началото на с. Плодовитово, защото картирането в предходния 

цикъл на ДН е показало липса на елементи на риск за този тип наводнение. 

Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

По отношение на типовете наводнения, освен дъждовно-внезапния (пороен) тип наводнения за ГОК 

„Марковски колектор“ са добавени и дъждовни-градски наводнения за гр. Пловдив. 

15.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

В първия цикъл на планиране са идентифицирани 59 мерки с общ бюджет от около 35 мил. лв., 60% 

от които са предвидени за Пловдив и Оризари (около 30% за всеки). Те са разпределени, както 

следва: 
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 Оризари – 6 мерки, като 90% от бюджета са за подобрения на защитните съоръжения, а 

останалите за почистване на речното корито и бреговете и осигуряване на водозадържане в 

заливната равнина; 

 гр. Пловдив – 15 мерки, като 85% от бюджета са за подобрения на защитните съоръжения, а 

останалите за почистване на речното корито и бреговете. 4 мерки за модернизиране на 

канализационната мрежа не са остойностени; 

 с. Катуница – 3 мерки по почистване на р. Чепеларска и две нови насипни съоръжения; 

 Садово и Чешнегирово – 2 мерки за почистване на реката и възстановяване на насипно 

съоръжение; 

 с. Трилистник – 4 мерки за почистване на реката и възстановяване на насипни съоръжения; 

 с. Чалъкови – 2 мерки за възстановяване на насипни съоръжения; 

 с. Белозем – 2 мерки за възстановяване на насипни съоръжения; 

 с. Милево – 2 мерки за почистване на реката и премахване на стар мост; 

 с. Мирово – 2 мерки за възстановяване на насипни съоръжения; 

 с. Партизани – 2 мерки за почистване на Омуровска река и възстановяване на насипно 

съоръжение; 

 с. Черна гора – 1 мярка за почистване на Омуровска река; 

 с. Плодовитово – 2 мерки за почистване на Омуровска река и изграждане на ново насипно 

съоръжение; 

 с. Крушево – 3 мерки за почистване на Омуровска река, модифициране на 2 моста и 

възстановяване на насипно съоръжение; 

Има и общи мерки за подобряване на селскостопански и екологични практики и готовността при 

извънредни ситуации в РЗПРН, които не са остойностени. 

Следните мерки са идентифицирани като в процес на изпълнение: 

 MA_05_11 Възстановяване на хидравличната проводимост на участък от р. Първенецка от 

мост на Републикански път II-86 до Долнокричимски напоителен канал в с. Първенец;  

 MA_05_19 Почистване на коритото на р. Марица в участъка от ж.п. мост до язовир в източния 

край на града;  

 MA_05_31 Почистване на коритото на р. Марица от наноси в района на острова и укрепване 

на десния бряг в рамките на с. Ягодово; 

 MA_05_38, MA_05_39, MA_05_46, MA_05_47, MA_05_49, MA_05_50, MA_05_58: 

Възстановяване на повредени леви и десни насипни съоръжения. Ремонтните дейности ще 

се извършват с багер, булдозер и друга строителна техника по поречието на р. Марица от км 

123+076 до км 175+800. Ремонтите ще се извършват в районите на Кърджали, Първомай, с. 

Виница, Милево, Поповица, Селци, Чешнегирово, София, Пловдив, Стамболийски, Три 

водици, Добри дол, с. Градина, с. Милево, Белозем, с. Чалъкови, с. Маноле и с. Рого̀ш в 

община Първомай, Садово, Пловдив, Стамболийски, Раковски и Марица. Някои от областите 

отговарят на BG3_APSFR_MA_04 

 MA_05_41 Възстановяване на нарушено насипно съоръжение (с допълнителна почва и 

големи камъни) на р. Стряма от км 7+350 до км 7+500  

 MA_05_56 Аварийни ремонтно-възстановителни работи на р. Марица при км 145+670 в 

рамките на с. Мирово. 

 MA_05_70 Аварийно-възстановителни работи чрез премахване на потенциално опасен мост 

и изграждане на нов над Омуровска река, на км 2+175,60 на път PDV1214 в гр. Крушево. 
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Вече е изпълнена следната мярка: 

 MA_05_52 Почистване на коритото на р. Марица от наноси, дървесна и храстова растителност 

от км 146+044 до км 147+750 и от км 149+018 до км 150+016 в рамките на с. Мирово 

  

15.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 

15.3. Оценяване на мерките  

15.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.8  Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2.  

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни с 

24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 

2031-2060 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. В този РЗПРН 

пригодността е като цяло в слаба до средна степен по 

отношение на горното течение на р. Марица и във висока 

степен по отношение на местните притоци.  Тъй като по-

голямата част от хидрографа на наводненията произтича от 
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горното течение на р. Марица е малко вероятно 

водозадържане при локалните притоци да окаже 

въздействие върху наводненията, освен ако наводненията 

не са по притоците. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

По р. Марица са изградени множество защитни стени и диги, 

особено около Пловдив, където реката е облицована със 

защитни стени. 

 В участъка от Оризари до вливането с Чепеларска 

река няма диги. Под река Чепеларска – диги на 

двата бряга; 

 р. Първенецка – диги по двата бряга от края на с. 

Първенец до устието на реката; 

 р. Чепеларска – разширено корито от Асеновград 

до устието на реката; 

 р. Стряма - диги и на двата бряга; 

Омуровска река - няма диги. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в 8 зони по НАТУРА 2000, съгласно 

Директивата за местообитанията: 

 BG000578 – Река Марица: зоната обхваща голяма 

част от речния коридор и някои, но не всички, 

заливни равнини; 

 BG0001033 – Брестовица: обхваща р. Първенецка 

между Храбрино и Първенец; 

 BG0000444 – Река Пясъчник: обхваща р. Пясъчник 

при вливането й в р. Марица, северно от Пловдив; 

 BG0000194 – Река Чая: обхваща долината на река 

Чепеларска; 

 BG0000429 – Река Стряма: обхваща долината на р. 

Стряма; 

 BG0000289 – Трилистник: обхваща малък район 

северно от с. Трилистник; 

 BG0000255 – Градинска гора: обхваща устието на 

р. Азмака между селата Мирово и Градина; 

 BG0000443 – Река Омуровска: обхваща долината 

на Омуровска река. 

РЗПРН попада в 2 защитени зони по поречието на р. 

Марица: BG0002087 – Марица-Пловдив, и BG0002081 – 

Марица-Първомай. 

По река Марица има 7 защитени територии, съгласно 

Закона за защитените територии: 6 защитени местности и 1 

природна забележителност: 

 „Нощувка на малък корморан – Пловдив“; 

„Мъртвицата“, „Находище на блатно кокиче – 

Виница“, „Находище на блатно кокиче – Градина“, 

„Поповата ада“, „Шарения остров“ и „Фосилни 

находки“ – между Чешнегирово и Крушево. 
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5 Източници на замърсяване  Речно наводнение – на КЗРН са идентифицирани три 

източник на замърсяване, засегнат при събитие с 

обезпеченост 5%, четири при наводнение с обезпеченост 

1% и пет при обезпеченост 0,1%. 

Дъждовно внезапно (поройно) наводнение – на КЗРН са 

идентифицирани два източник на замърсяване, засегнат 

при събитие с обезпеченост 5% и 1%, и четири при 

наводнение с обезпеченост 0,1%. 

Дъждовно-градско наводнение – на КЗРН са 

идентифицирани осем източник на замърсяване, засегнати 

при всички обезпечености. 

6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация 

7 Язовири и водоеми На много от притоците на р. Марица има язовири и водоеми. 

 р. Пясъчник – комплексен язовир „Пясъчник“, 

разположен на 34 км над гр. Пловдив; 

 множество малки язовири в горните части на река 

Черкезица (десен приток на р. Марица), Потока, 

Стряма, Сребра, Гюлдере, Азмака; 

няма язовири във водосборните на р. Първенецка, р. 

Чепеларска и Омуровска река. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Да. Пловдив е една от основните горещи точки на 

наводнения в страната с над 1 млн. лв. ОГЩ от речни 

наводнения, над 6 млн. лв. ОГЩ от дъждовни-градски 

наводнения и над 3 млн. лв. ОГЩ от дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения. Информация за разпределението на 

щетите от наводнения е представена на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Братя Даскалови, Марица, Пловдив в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_05 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени 

многофункционални зони, зони за озеленяване и 

земеделски и горски територии с разрешение за смяна на 

предназначение. 
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(a) Разпределение на икономическите щети от речни наводнения (западната част на РЗПРН) 

 

 

(б) Разпределение на икономическите щети от речни наводнения (източна част на РЗПРН) 
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в) Разпределение на икономическите щети от дъждовни внезапни (поройни) наводнения 
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г) Разпределение на икономическите щети от дъждовни-градски наводнения 

 

Фигура 1.5 Разпределение на икономическите щети от речни наводнения (двете карти горе), 

дъждовни внезапни (поройни) наводнения (трета карта) и дъждовни в градска среда (картата 

долу) 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.9  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Наводненията на север от Марица при екстремни събития могат да бъдат ограничени 

с помощта на защитни съоръжения или увеличаване на проводимостта в речните 

корита. 

2 Възможна е защитата на собственост за ферми и други сгради в речните заливни 

равнини 

3 Отводняването в урбанизирани зони може да се подобри 

4 Въз основа на картирането на риска от наводнения ОГЩ от речни наводнения върху 

собствеността се разпределя, както следва: 

Оризари 1,3%; Пловдив 63% ; Катуница 17%; Мирово <1%; Виница <1%; Градина 1%; 

Чалъкови 13% (голяма промишлена зона на около 20 км източно от Пловдив) 
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15.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.10  Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M33-B23 Разглобяеми защитни 

съоръжения (с постоянни 

фундаменти) (Пловдив) 

Речно На левия (северен) бряг в зоната на 

Пловдив, за да се намалят 

наводненията при екстремни събития 

(обезпеченост 1% и 0,1%). Дължината 

на необходимите защитни 

съоръжения ще бъде около 6 км и ще 

са необходими системи за 

прогнозиране на наводненията, за да 

се издигнат защитите.  

Алтернатива би било трайно 

надграждане на съществуващите 

защитни съоръжения (мярка M33-

B23a) 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, 

наноси и на запушвания на 

речните легла. 

Речно По Марица в зоната на Пловдив и 

нейните притоци в рамките на селата  

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

срещу наводнения. (Пловдив 

– кв. Прослав и кв. Източен, 

Катуница, Чалъкови, 

Мирово, Градина) 

Речно Устойчивост на собствеността за 

имоти, наводнени при екстремни 

събития в райони, където не са 

предложени допълнителни мерки 

като издигане на диги. 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

(Пловдив, Марков колектор) 

Дъждовн

о 

внезапно 

(поройно) 

На притока (Марковски колектор) в 

зоната на Пловдив, по който 

настъпват дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС 

(Пловдив) 

Дъждовн

о 

внезапно 

(поройно) 

УОС за ограничаване на дъждовни 

внезапни (поройни) наводнения в 

урбанизираните зони на Пловдив (32 

км2) 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС: 

градски части (Пловдив) 

Дъждовн

о-градско 

УОС за ограничаване на дъждовни-

градски наводнения в урбанизираните 

зони на Пловдив (10 км2 северно, 5 

км2 южно) 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M34-B12 Елементи на УОС за 

намаляване на пика на 

високите води. (Пловдив) 

Дъждовн

о-градско 

УОС за ограничаване на дъждовни-

градски наводнения в урбанизираните 

зони на Пловдив (3,5 км2 северно, 3 

км2 южно) 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

(Оризари) 

Речно Устойчивост на собствеността за 

имоти, наводнени при екстремни 

събития в райони, където не са 

предложени допълнителни мерки 

като издигане на диги. 

 

15.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.11  Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношението 

ползи - 

разходи 

M33-B23 Разглобяеми защитни 

съоръжения (с постоянни 

фундаменти) (Пловдив) 

Речно 14 200 000 Средна 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси и 

на запушвания на речните легла. 

Речно 16 250 000 Ниска 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения.  

(Пловдив – кв. Прослав и кв. 

Източен, Катуница, Чалъкови, 

Мирово, Градина) 

Речно 1 060 000 Средна 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС: Пловдив 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

12 130 000 Средна 

M34-

B19a  

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС: (Пловдив 

- северна градска част) 

Дъждовно-

градско 

(северна 

част на 

Пловдив) 

3 792 000 Висок 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношението 

ползи - 

разходи 

M34-B12 Елементи на УОС за намаляване 

на пика на високите води. 

(Пловдив - северна градска част) 

Дъждовно-

градско 

(северна 

част на 

Пловдив) 

1 327 000 Висок 

M34-

B19a  

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС. (Пловдив 

- южна градска част) 

Дъждовно-

градско 

(южна част 

на Пловдив) 

1 896 000 Висок 

M34-B12 Елементи на УОС за намаляване 

на пика на високите води. 

(Пловдив - южна градска част) 

Дъждовно-

градско 

(южна част 

на Пловдив) 

1 138 000 Висок 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

(Оризари) 

Речно 872 000 Ниска 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  

 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно 

Глава 7, точка 7.6.5 

Фигура 1.6 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

 

*M33-B15c: 

Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори 

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

M33-B23: Разглобяеми защитни 

съоръжения (с постоянни 

фундаменти)коридори 

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

M34-B19a: Отводнителни канали за отвеждане 

на повърхностни води като компонент на УОС 

И 

M34-B12: Елементи на УОС за намаляване на 

пика на високите води 
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Освен това следните мерки от първия цикъл се пренасят във втория цикъл, за да бъде завършено 

тяхното изпълнение: 

 M33-B22b “Подновяване или повдигане на съществуващи защитни стени или диги без 

елементи на зелена инфраструктура”, която се прилага на няколко места по поречието на р. 

Марица 

 M33-B15d: Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават 

проводимостта и водят до подприщване в с. Мирово 

15.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.7 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B23 Разглобяеми защитни съоръжения 

(с постоянни фундаменти) 

Дължина (км) на 

разглобяеми защити 

срещу наводнения 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2, 3.3 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС: Пловдив 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС: градски 

части на Пловдив 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3 

M34-B12 Елементи на УОС за намаляване 

на пика на високите води. 

Брой нови елементи 

на УОС за 

намаляване на пика 

на високите води. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3 

M33-

B22b 

Рехабилитация или надграждане 

на съществуващи защитни стени 

или диги без допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура (от първи цикъл) 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и съоръжения 

за преминаване през реки, които 

ограничават проводимостта и 

водят до подприщване (мярка от 

първи цикъл) 

Брой подменени 

съоръжения за 

преминаване през 

реки 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 
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16. BG3_APSFR_MA_06 

16.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_06 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Мечка – от с. Дълбок извор до Първомай 

Местоположение Област Пловдив, община Първомай 

Районът обхваща поречието на р. Мечка и нейния ляв приток Чинардере от с. Дълбок извор (1 156 

жители), през с. Поройна (148 жители), до вливането й в р. Марица при гр. Първомай (11 813 жители).  

Наличието на растителност в РЗПРН е в сравнително висока степен. Някои засегнати населени места 

(Дълбок извор, Поройна) и някои индустриални зони в долната част на РЗПРН (Първомай). Някои 

защитни съоръжения (насипи и стени) вече са изградени. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Чинардере, с. Дълбок извор, ул. 18-та (поглед надолу по течението) 

 

р. Мечка, източно от гр. Първомай, кв. Любеново, местен път Първомай-Караджалово 

(поглед нагоре по течението) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

16.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 37 539 59 Поречие с три населени места, засегнати от 

речни наводнения. Широк обхват на заливане в 

долния край на района при наводнение с 

обезпеченост 0,1% 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

139 

 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: р. Мечка, р. Чинардере; 

 Преливане  на язовир - изследване на влиянието на яз. Златовръх (Нови извор) върху 

подязовирния участък при преливане през преливника. 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

16.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_06: р. Мечка - от с. Дълбок извор до гр. Първомай е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и сценарий за разрушаване на язовирната стена 

на яз. Златовръх (Нови извор). 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени. Направена е лека корекция 

на геометрията на линията, която представя РЗПРН. Няма промяна и в разглежданите типове 

наводнения. 

16.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките от първия цикъл са 22 на брой и могат да бъдат обобщени, както следва: 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси на реките 

 Реконструкция и ремонт на язовири (яз. Златовръх) 

 Поддържане и подобряване на състоянието на съществуващи язовири (яз. Златовръх и 

разположения след него язовир) 

 Почистване и поддържане на речни корита (р. Чинардере и р. Мечка) 

 Реконструкция на мост (Дълбок извор, Поройна) 

 Надграждане и изграждане на нови насипни съоръжения и защитни стени (Дълбок извор, 

Първомай) 

Общият бюджет възлиза на около 5 мил. лв., от които около 60% са предвидени за нови или 

надграждане на съществуващи диги за защита от наводнения. 
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Статусът на изпълнението на мерките се определя на база информация, предоставена от 

компетентните органи: 

 В Поройна е изграден нов мост с по-широк отвор. Освен това речното корито е почистено и 

са направени корекции. Тази мярка е със следния код в първи цикъл на планиране: MA_06_14 

и MA_06_15  

 Създаване на полдери: компетентният орган е счел мярката за неефективна, поради което тя 

не е стартирала. 

 Неизпълнени мерки поради липса на финансиране: реконструкция и/или поддържане на 

язовир и изграждане на насипни съоръжения по р. Мечка в гр. Първомай. 

 

16.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 

16.3. Оценяване на мерките  

16.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Някои от съществуващите защитни съоръжения вече 

спомагат за намаляване на наводненията и осигуряват 

адекватна проводимост на преминаващите водни 

количества надолу по течението от РЗПРН (напр. 

реконструкция на мост). 

4 Информация за защитени 

територии 

Речният коридор е защитена зона по НАТУРА.  



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

141 

 

 Елемент Коментари 

РЗПРН попада в четири зони по НАТУРА 2000. 

- в горната част на РЗПРН: Зона по Директивата за 

местообитанията Река Чинардере (Код на обекта: 

BG0000438) 

- в долната част на РЗПРН: Зона по Директивата за 

местообитанията Река  Мечка (Код на обекта: BG0000436) 

- в долния край на РЗПРН: Зона по Директивата за 

местообитанията Река Марица (Код на обекта: 

BG0000578); 

- в долната част на РЗПРН: Зона по Директивата за 

птиците „Марица – Първомай“ (Код на обекта: BG0002081) 

Долната част на РЗПРН попада на територията на 

природната забележителност „Фосилни находки“, защитена 

територия по Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Номер 

6 Ерозия и седиментация Съобщава се за възможни проблеми с ерозия при 

вливането на р. Мечка и р. Марица.  

7 Язовири и водоеми Различни (повече от 10) водоеми са разположени над 

РЗПРН. Това са:  

 на р. Манафдере (ляв приток на р. Мечка, вливащ 

се в нея малко преди кв. Дебър, гр. Първомай) – 

Татарево 4, Татарево 3, Татарево 5; 

 на безименна река (десен приток на р. Мечка, 

вливащ се в нея малко преди кв. Дебър, Първомай) 

– Дебър 1 (Ялънлъка); 

 на р. Домуздере (ляв приток на Чинардере) – 

Патриарх Евтимово, Златовръх (Нови извор), Нови 

извор 2; 

 на Чинардере – Леново 1; 

на р. Мечка – Карабунар, Мечка, Елока, Новаково 2, 

Новаково 1, Локвата, Тополово 3, Пеева нива. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Рисковете от наводнения са съсредоточени предимно на 

следните места: 

- Дълбок извор: жилищна собственост отляво на р. 

Чинардере, мост на ул. 18-а 

- Поройна: обществена инфраструктура и жилищна 

собственост вляво от р. Чинардере 

- Дебър: изолирани промишлени съоръжения 

- Първомай: промишлени обекти 

Информацията е представена на фигурата по-долу. 
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 Елемент Коментари 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се използват 

за определяне на дългосрочното развитие в сегашния 

РЗПРН. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение Обхватът на 

заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Предвид експертната преценка на компетентния орган относно липсата на ползи от 

изграждането на полдери и броя на съществуващите водоеми в района на РЗПРН, не 

се предлагат допълнителни (нови) мерки за водозадържане 

2 Поради проблеми, свързани с липсата на финансиране, промените в правилата за 

експлоатация и поддръжка на язовири (M32-B9c) са за предпочитане пред 

увеличаването на ретензионния обем на водоем (M32-B9b) 

3 Разпределение на ОГЩ: 40% - Дълбок извор, 25% - Поройна, 10% - Дебър, 25% - 

Първомай 

4 M33-B15c: предвид високата степен на покритие с растителност по р. Чинардере се 

предполага намаляване на щетите със 17% (10% в Дълбок извор, 7% в Поройна). За 

р. Мечка се приема намаление на щетите с 8%. Приета е единична цена от 7 лв./m. 

Parvomay

Poroyna

Dalbok izvor
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5 Внимателният анализ на икономическите горещи точки, идентифицирани в рамките 

на РЗПРН, показва, че на повечето места има изградени насипни съоръжения и/или 

защитни стени (включително местна защита, стени по периметъра на промишлени 

съоръжения). Отчетен е също фактът, че не е получено финансиране за нови насипни 

съоръжения/защитни стени и мярката не е стартирала в рамките на първия цикъл. 

Поради тези причини мярката M33-B22a е предпочетена пред M33-B21. 

6 M33-B22a: тази интервенция е насочена към различни зони с висок риск в РЗПРН 

(Дълбок извор, Първомай). Общо намаляване на щетите: Дълбок извор - 35%, 

Първомай - 20% 

7 M23-B4 устойчивост на собствеността в индустриални зони на Първомай: необходими 

интервенции на около 2 ха площ, общо намаление на щетите с около 22,5% 

16.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. (Дълбок 

извор, Поройна) 

Речно р. Чинардере 1800 m 

(урбанизирана зона на Дълбок 

извор) и 400 m (в Поройна, 

специално внимание след моста) 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

(Първомай) 

Речно р. Мечка 2 800 m (зони с висок риск 

в Първомай) 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване 

през реки, които ограничават 

проводимостта и водят до 

подприщване. (Дълбок извор) 

Речно Реконструкция на мост в Дълбок 

извор. 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура: Дълбок извор 

Речно Ремонт на диги с акцент върху 

урбанизираната зона на Дълбок 

извор, левия бряг на р. Чинардере 

(820 m) и съществуващи стени по 

периметъра на промишлено 

съоръжение северно от Дълбок 

извор (180 m) 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура: Първомай 

Речно Съществуващи подпорни стени на 

левия бряг на р. Мечка, 

индустриална зона на Първомай 

(800 m) и съществуваща стена по 

периметъра на промишлено 

съоръжение югоизточно от 

Първомай (370 m) 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ 

язовир. 

Речно Приложимостта на мярката трябва 

да бъде потвърдена от 

компетентния орган. 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: само в 

Поройна 

Речно 400 m в Поройна, специално 

внимание на участъка след моста 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

(Първомай) 

Речно Индустриална зона на Първомай 

(2 ха) 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

16.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотнош

ението 

ползи - 

разходи 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и съоръжения за 

преминаване през реки, които 

ограничават проводимостта и водят до 

подприщване. (Дълбок извор) 

Речно 487 127 Ниска 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. (Дълбок извор) 

Речно 397 000 Средна 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. (Първомай) 

Речно 464 773  Ниска 

M32-B9c Промени в правилата за експлоатация 

на съществуващ язовир. 

Речно  195 064  Ниска 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотнош

ението 

ползи - 

разходи 

M23-B4 Съвременни методи за подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

(Първомай) 

Речно  197 000  Средна 

Мерките със средно оценка са представени на следващата фигура. 

 

 

 

Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

 

16.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

*M33-B15c: Поддържане на 

растителността в речни корита и 

коридори (р. Чинардере, 

Поройна) 

M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи 

защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура 

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

диги с допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

съоръжение или 

защитна стена. 

M23-B4 Съвременни методи за подобряване  

на устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост срещу 

наводнения. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.2, 2.3 
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17. BG3_APSFR_MA_08 

17.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_08 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Стряма - от с. Черноземен до с. Ръжево Конаре 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Стряма, р. Пикла 

Област Пловдив, община Калояново 

Районът обхваща долината на р. Стряма от с. Черноземен до с. Ръжево Конаре и долното течение 

на нейния десен приток р. Пикла 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Стряма в Ръжево Конаре, събира се надолу по течението с р. Пикла (поглед надолу по 

течението) 

 

Поглед към канал вдясно от река Пикла (протичащ в посока север-юг, източно от с. Дълго 

поле) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

17.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 
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Речно 50 380  125 Четири села, засегнати от речно наводнение. 

Големи разлики между наводнения с 

обезпеченост 5%, 1% и 0,1%  

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: р. Стряма, р. Пикла.  

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

17.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

Този РЗПРН е включен в предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията. За РЗПРН 

е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта 

от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат 

от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл 

на прилагане на ДН,  минали наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени. Направена е лека корекция 

на геометрията на линията, която представя РЗПРН. Няма промяна и в разглежданите типове 

наводнения. 

17.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 16 мерки с общ бюджет в размер на 6 419 024 мил. лв. Сред мерките 

са: 

 Почистване на речно корита 

 Поддръжка на съществуващи насипни съоръжения и изграждане на нови такива 

 Изрязване на левия бряг на канала на р. Пикла 

 Контролирано временно наводняване на селскостопански площи от лявата страна на р. 

Стряма (с. Чернозем) и от лявата страна на р. Пикла (с. Калояново) 

 Залесяване в рамките на защитена зона BG0000429 "Река Стряма" от мрежата на НАТУРА 

2000 (местообитание) 

 Поддържане на добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи във 

водосборите на р. Стряма и р. Пикла; Забрана за голи сечи във вододайните зони; 

Недопускане на нови негативни промени в хидрологичните особености на повърхностните 

водни тела. 
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Статусът на изпълнението на мерките се определя на база информация, предоставена от 

компетентните органи:  

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 MA_08_05 - Възстановяване на проектния профил на части от разрушени дясна и/или лява 

заливаема берма и предпазна дига, със земни маси и едро ломен камък, осигуряване на 

хидравличната проводимост посредством почистване от дървесна и храстовидна 

растителност, нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма и предотвратяване на 

ерозията и пълното разрушаване части от дясна и/или лява заливаема берма и предпазна 

дига на р. Стряма от км 13+290 до км 74+950, находящ се в землището на с. Стряма, с. Дълго 

поле, с. Ръжево Конаре, с. Черноземен, с. Долна махала, с. Горна махала, с. Иван Вазово, с. 

Песнопой, с. Войнягово, с. Дъбене, с. Слатина и с. Розино към Община Раковски, Калояново 

и Карлово 

 MA_08_11 - Аварийно укрепване, почистване и възстановяване десния бряг на р. Стряма” на 

съществуващия мост в землище на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив – 

изпълнява се съвместно с МА_08_13. Издадено разрешително 32170692 от 2020 г. 

 MA_08_12 - Корекционни мероприятия, укрепване и възстановяване десния бряг на р. Стряма 

над съществуващия мост в землището на с. Ръжево Конаре. Левия бряг-изграждане на дига 

от габиони (откоси 1:2, ширина на билото 3,0 м и дължина 225 м) 

 MA_08_13 - Корекционни мероприятия, укрепване и възстановяване десния бряг на р. Стряма 

над съществуващия мост в землището на с. Ръжево Конаре, Община Калояново, област 

Пловдив. Нова дига (L=450m; H=1m) 

 

17.1.4. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 

17.2. Оценяване на мерките  

17.2.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 
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1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели:  1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-

2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-

CORDEX, RCP4.5 за период 2031-2060 г.), 5. брой дни с 24-

часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 

2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Някои съществуващи защитни съоръжения вече спомагат 

за увеличаване на защитата от риск от наводнения в 

РЗПРН (р. Пикла). 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000, Река Стряма (СКЗ, 

Директива за местообитанията, код на обекта: BG0000429). 

Зоната включва речното корито и крайречните зони на р. 

Стряма. Зоната представлява биокоридор между р. 

Марица и Средна гора и Стара планина. РЗПРН не попада 

в защитена територия по Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Няма такива 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем. 

7 Язовири и водоеми Някои водоеми – яз. Дуванлии (25 ха, разположен на левия 

приток на р. Пикла – р. Колакдере) и яз. Чернозем (52 ха на 

безименния десен приток на р. Стряма, протичащ 

непосредствено преди с. Черноземен). 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Значителни  икономически щети има в село Дълго поле и в 

индустриалната зона югоизточно от Калояново 

(наводнение от р. Пикла). Други области с по-ниски 

оценени щетите са разположени по на север, в района на 

Ръжево (наводнение от р. Стряма). Информацията е 

представена на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 
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Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети, идентифицирани в РЗПРН при речно 

наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Не са предложени интервенции, свързани с водоеми, поради високите разходи и 

ограничените ползи предвид прогнозираните обхвати на заливане със значителни 

наводнения от р. Пикла, както и с оглед размера и местоположението на водоемите 

над РЗПРН 

2 Разпределение на ОГЩ: 20%, причинени от р. Стряма в районите на Черноземен и 

Ръжево; 80%, причинени от р. Пикла в района на Калояново и Дълго поле 

(включително промишлени и урбанизирани територии и земеделски площи) 

3 M33-B17: От дясната страна на р. Пикла, в общата зона, където се предвижда 

наводнение, съществуват редица канали (отводнителни / напоителни). Приема се, че 

съществуващата мрежа може да бъде адаптирана и интегрирана за осигуряване на 

проводимост при преливане на р. Пикла 

4 M33-B15c (поддръжка): р. Пикла (5 лв./m), намаляване на щетите с до 22% (висока 

степен на растително покритие) 

5 Мерките, свързани с временно наводняване на земеделски площи (напр. M31-B8d) от 

лявата страна на р. Пикла, са проучени, но отстранени от списъка с подходящи мерки 

поради нисък резултат на съотношението разходи-ползи. Счита се, че ще са 

необходими структурни интервенции за мерки от този вид, със значително 

въздействие върху цената на мярката. 

6 Мерките, свързани със залесяване в рамките на защитена зона BG0000429 „Река 

Стряма“ (Натура 2000), са проучени, но отстранени от списъка с подходящи мерки 

предвид  пригодността на речните заливни равнини и обхвата на зоната (само 

крайречен коридор, по-големи ползи за биоразнообразието, отколкото за управление 

на риска от наводнения). 
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17.2.2. Подходящи мерки 

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Предложени различни области на 

интервенция: 

- р. Стряма, урбанизирана зона на 

Черноземен (1000 m) 

- р. Пикла, след Калояново, зона 

северно от Дълго поле (2500 m) 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речно Земно-насипна дига на левия бряг 

на р. Стряма, източно от 

Черноземен (1 000 m) 

M33-B16 Облекчителен канал за 

отклоняване на водни 

количества от или около 

зоните с риск, включително 

допълнителни канали в 

рамките на крайречния 

коридор. 

Речно Около 2 500 m нова намеса (от 

долния край на Калояново, 

северно от Дълго поле) и 4000 m 

ремонт на съществуващ канал 

M33-

B14b 

Драгиране и удълбочаване на 

участъци от реки и дерета за 

понижаване нивото на 

речното дъно 

Речно Обща дължина на коритото - 4 800 

m 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

 

17.2.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шението 

ползи - 

разходи 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или 

диги с допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Речно 397 242 Ниска 

M33-B17 Облекчителен канал за отклоняване 

на водни количества от или около 

зоните с риск, включително 

допълнителни канали в рамките на 

крайречния коридор. 

Речно 1 219 108 Ниска 

M33-

B14b 

Драгиране и удълбочаване на 

участъци от реки и дерета за 

понижаване нивото на речното дъно. 

Речно 974 723 Ниска 

Оценените мерки са с нисък общ резултат разходи - ползи, поради което за този РЗПРН не са избрани 

мерки от разширения анализ на разходите и ползите на ниво РЗПРН. Това се обяснява с общите 

ниски нива на риск, оценени в КЗРН. Това не изключва потенциално прилагане и ползи от 

допълнителни хоризонтални мерки на национално ниво или на ниво район за басейново управление.   

Препоръчително е този РЗПРН да се преразгледа в следващия цикъл на предварителна оценка на 

риска от наводнения. 

18. BG3_APSFR_MA_09 

18.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_09 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Чепеларска - гр. Чепеларе 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Чепеларска, р. 

Камбурска, р. Сивковска 

Област Смолян, община Чепеларе 

Районът обхваща долината на Чепеларска р. и левите й притоци Камбурска р. и Сивковската р. в 

рамките на гр. Чепеларе. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 
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р. Чепеларска, на ул. „Мурджовска“, в зоната надолу по течението в рамките на РЗПРН 

(източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

18.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 31 999 29 Населено място в тясна речна долина с 2 

притока и наводнения при обезпеченост 5%, 

1% и 0,1% 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

177 094 90 Планински район. Целият град е засегнат от 

внезапни (поройни) наводнения при 

обезпеченост 5%, с малки увеличения на 

обхвата на заливане при по-големи 

наводнения  

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Чепеларска 

 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение – р. Камбурска, р. Сивковска 

Прогнозирани са речни наводнения в северната част на град Чепеларе при обезпеченост 5%, 1% и 

0,1% в зоните около р. Чепеларска.  Дъждовни внезапни (поройни) наводнения се предвиждат в 

урбанизираната зона на Чепеларе при събития с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%, като улиците в 

градската зона действат като преференциални пътища, отвеждащи оттока към р. Чепеларска и 

нейните притоци. Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове 

наводнения. 
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Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

18.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

Този РЗПРН е включен в предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията. За РЗПРН 

е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 
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По отношение на териториалния обхват, районът е удължен минимално надолу по течението на 

Чепеларска р. с 140 m и е добавен нов участък по Камбурска р., ляв приток на р. Чепеларска, за 

изследване на дъждовен-внезапен (пороен) тип наводнение. От района е изключен малък участък от 

горната част на Сивковската р. с дължина 110 m, поради липса на елементи в риск. Направена е лека 

корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

По отношение на разглежданите типове наводнения, освен добавения участък за дъждовни-внезапни 

(поройни) по Камбурска р., е променен типа на наводненията по Сивковската р. – от речен на 

дъждовно-внезапен (пороен) тип. 

18.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

По време на първия цикъл са идентифицирани 22 мерки. Сред мерките са: 

 Почистване на речното корита 

 Изземане на наносни отложения от речното корито 

 Реконструкция и надграждане на съществуващи подпорни стени и изграждане на нови такива 

 Отстраняване на складирани материали и незаконни временни постройки от речните брегове 

и тераси 

 Защита срещу обезлесяване на водосбора на р. Чепеларска. 

Общият бюджет на мерките е 5 189 729 лв.  

 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 MA_09_22 – Изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Сивковска надолу 

по течението от моста на ул. Дичо Петров м-ду съществуващи ст. бет. стени. Дължината на 

съоръжението възлиза на 115 м, а височината - 2.5 м. 

 

18.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

18.3. Оценяване на мерките  

18.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 
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1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ разглежданият РЗПРН не 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по нито един от разгледаните показатели. 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Речните корита, минаващи през Чепеларе, са изправени и 

разширени, както е видно на снимките, въпреки че има 

значително количество наносни отложения и растителност. 

Не са открити подробности за съществуващи защитни 

стени и подсилване на бреговете. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в зони по Натура 2000 или в защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Няма такива 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Икономическите щети са разпределени, както е показано 

на картите по-долу  

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 
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Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети при настъпване на речни наводнения 

(ляво) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (дясно)  

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Залесяването е изключено поради нисък резултат на мярката и ограничени подходящи 

площи (по-голямата част от водосбора вече е залесен) 

2 По отношение на мярка M33-B22, нови защитни стени в северната част на Чепеларе, 

където се очакват наводнения, се предполага намаляване на щетите с до 80% 

3 Обхватът на отводнителната мрежа в Чепеларе изглежда е ограничен до няколко главни 

пътища. Поради стръмните склонове не се предлагат мерки за УОС за цялата зона, тъй 

като такива мерки са подходящи за ограничени, по-равни райони около р. Чепеларска. 

Допуска се, че интегрирането на отводнителна система (обща площ от 80 ха, 45 ха 

прогнозирана намеса) би могло да намали щетите с до 40%. 

18.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Предлагат се различни мерки: 

- поддържане на речните корита в 

урбанизираната зона на Чепеларе за 

намаляване на риска от речни наводнения; 

Чепеларска река (900 m) и Сивковската река 

(175 m) 

- поддържане на речните корита в 

урбанизираната зона на Чепеларе за 

намаляване на риска от дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения по трите реки (2 000 m) 

M33-B21 Изграждане на 

нови защитни 

стени или диги, 

включително 

подвижни 

контролни органи, 

ако е необходимо. 

Речно Нови защитни стени в град Чепеларе; левия 

бряг на р. Чепеларска след вливането със 

Сивковската река и двата бряга на 

Сивковската река (съответно по 600 m и 175 m 

на всеки бряг) 

M34-B20 Изграждане на 

нови и 

реконструкция на 

съществуващи 

канализационни 

системи 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Интегриране на съществуващата 

канализационна мрежа в рамките на 

урбанизираната зона на Чепеларе. 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

Мярка M34-B21: Нови мрежи от закрити дренажи е предпочетена пред изпълнението на мерки за УОС 

предвид стръмните склонове и ограниченото пространство в част от урбанизираната зона. Ако 

допуснатото не бъде потвърдено след допълнителен и подробен анализ на съществуващата 

отводнителна мрежа, могат да бъдат включени допълнителни компоненти на УОС за подобряване на 

дренажната мрежа. 

18.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

Речно 555 324 Средна 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

M34-B20 Изграждане на нови и 

реконструкция на 

съществуващи 

канализационни системи 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

1 338 892 Средна 

Двете мерки със среден резултат от оценката са представени на следващата фигура.  

 

Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

18.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

M34-B20 Изграждане на нови и реконструкция 

на съществуващи канализационни 

системи 

Дължина на 

главните 

канализационни 

тръби (км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1 

M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако е 

необходимо. Намеса по Чепеларска и 

Сивковската река 

M34-B20: Изграждане на нови и 

реконструкция на 

съществуващи канализационни 

системи. Урбанизирана зона на 

Чепеларе 
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19. BG3_APSFR_MA_10 

19.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 10 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Потока – гр. Съединение 

Местоположение област Пловдив, общини Съединение, Родопи и Марица 

 

Районът обхваща 22 км от поречието на р. Потока от гр. Съединение до вливането ѝ в р. Марица. В 

него попадат гр. Съединение и с. Оризари. 

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Изглед от пътен мост нагоре по течението от Костиево – насипно съоръжение на десния 

бряг (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

19.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 89 795  171 Наводненията засяга три села и земеделски 

площи. Известно наводняване при 

обезпеченост 5% и по-голям обхват на 

заливане при по-големи наводнения 

Дъждовно-

градско 

215 084 446 Главният град е силно засегнат от дъждовно-

градско наводнение с обезпеченост 5%. 

Допълнително наводняване на земеделски 

площи при обезпеченост 0,1%. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 
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 Речно наводнение - р. Потока; 

 Дъждовно-градско наводнение - гр. Съединение. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

Фигура 1.3 Дъждовни-градски наводнения (в района около Съединение) 

19.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_10:  р. Потока - от гр. Съединение до с. Оризари е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, минали наводнения, анализ на потенциални бъдещи дъждовно-градски наводнения 

в гр. Съединение и експертна оценка. 
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По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени. Направена е лека корекция 

на геометрията на линията, която представя РЗПРН. Към разглежданите типове наводнения е 

добавено дъждовно-градско за гр. Съединение. 

19.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 11 мерки с общ бюджет в размер на около 800 000 лв. Те са 

обобщени, както следва: 

 Редовно почистване на речното корито и на растителността в зоните на Съединение, Войсил, 

Костиево и Цалапица.  Това е предприето през 2017 г. и 2018 г.; 

 Почистване на откосите на стената на яз. Овчеполци 2, поддръжка на основния изпускател и 

мониторинг на филтрацията през, под и около язовирната стена; 

 Временно заливане на зелени площи при Съединение; 

 Реконструкция на мост на ул. Чардафон велики в Съединение. 

 

Периодично почистване на речното корито и на растителността е предприето през 2017 и 2018 г. 

Освен това следните мерки са идентифицирани като в процес на изпълнение: 

 

 MA_10_11 Изграждане на габионна стена по двата бряга на р. Поток в зоната на вливане на 

десен приток в индустриалната зона на гр. Съединение. Характеристики: 1400 m по левия 

бряг, 420 m по десния и около 2х40 m по притока с 1 m височина 

 MA_10_14 Възстановяване на повредени леви и десни насипни съоръжения, използвайки 

големи камъни, и почистване на дървесна и храстова растителност, от км 0+000 до км 14+100, 

в с. Костиево, с. Радиново и с. Войсил 

 

19.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 
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19.3. Оценяване на мерките  

19.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой 

дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 5. брой дни 

с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

През последните години са извършвани корекции на 

речното корито в Съединение. Няма налична подробна 

информация за обхвата и ефикасността на мярката. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в защитена зона по НАТУРА 2000 с код 

BG0002086.  По-голямата част от речния коридор и 

заливната равнина между път А1 и Съединение попадат в 

границите на защитената зона. Оризища Цалапица се 

намират в Горнотракийската низина, между с. Цалапица и 

гр. Съединение. Те представляват комплекс от наводнени 

парцели, използвани за отглеждане на ориз, заобиколени 

от ниски диги и канали, включително околните влажни 

ливади. На места каналите са обрасли с тръстика 

Phragmites australis и тръстика Typха sp. Оризищата са с 

различно ниво на водата и създават условия за видове 

птици с много специфичен режим на хранене. РЗПРН не 

попада в защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН е идентифициран един източник на замърсяване, 

засегнат при събитие с обезпеченост 5% и 1%, и два при 

наводнение с обезпеченост 0,1%. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 
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7 Язовири и водоеми Няколко малки язовира нагоре над Съединение. По данни 

на общинските власти всички водоеми са в добро 

състояние.  

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Разпределението на икономическите щети е 

представено на фигурата по-долу 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Съединение и Марица в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_10 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, смесени 

многофункционални зони, зони за озеленяване, за минно 

дело и земеделски и горски територии с разрешение за 

смяна на предназначение. 

 

 

Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение Обхватът на 

заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 
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Фигура 1.5 Разпределение на икономическите щети при дъждовни-градски наводнения в 

Съединение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Съществуват няколко язовири за напояване над Съединение. Същите могат да бъдат 

преустроени за управление на риска от наводнения 

2 Има мост, който изглежда предизвиква стеснение, на ул. Чардафон Велики.  

3 Водни количества пресичат магистрала "Тракия", създавайки риск от наводнения надолу 

по течението.  Тази ниска точка може да бъде повдигната, позволявайки допълнително 

водозадържане нагоре по течението и намаляване на риска от наводнения надолу по 

течението. Следва да се има предвид, че това е зона по НАТУРА 2000. 

4 Възможни са подобрения в отводняването чрез УОС при настъпване на дъждовни-градски 

наводнения в Съединение 

19.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на 

повърхностни води като 

компонент на УОС. 

Дъждовно-

градско 

Нови отводнителни системи на 

принципа на УОС, насочени към 

дъждовни наводнения в 

Съединение – 50 ха 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Поддържане на речното корито – в 

рамките на Съединение  

M33-

B15d 

Разширяване/уголемява

не на речното легло: 

Речно мост Чардафон Велики 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

премахване на 

стеснения  

M32-B9c Язовири с комплексно 

предназначение: 

промени в правилата за 

експлоатация  

Речно Основен язовир нагоре по 

течението (вероятно яз. Овчеполци 

2, както е идентифициран в рамките 

на първия цикъл) 

M33-

B22b 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги без 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура. 

Речно Надграждане на диги без елементи 

на зелена инфраструктура 

(магистрала Тракия) – 50 m 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

19.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС. 

Дъждовно-

градско 

339 000 Висок 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване 

през реки, които ограничават 

проводимостта и водят до 

подприщване. 

Речно 458 000 Средна 

M32-B9c Язовири с комплексно 

предназначение: промени в 

правилата за експлоатация  

Речно 194 000 Ниска 

M33-

B22b 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги без 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Речно 42 000 Средна 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура. 
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В допълнение, мярката M33-B21 Нови защитни стени или диги, включително шлюзове срещу 

наводнения, ако е необходимо" вече е стартирала и ще бъде продължена през втория цикъл, за да 

бъде завършено нейното изпълнение. 

 

 

 

Фигура 1.6 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

19.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 

Мярка Показател Цели 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на 

УОС. 

Дължина на 

водно течение 

(км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

M33-B15d: Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване през реки, 

които ограничават проводимостта и 

водят до подприщване. 

M33-B22b: Рехабилитация 

или надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги без 

допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 
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Код на 

мярка 

Мярка Показател Цели 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и съоръжения за 

преминаване през реки, които 

ограничават проводимостта и водят до 

подприщване. 

Брой подменени 

съоръжения за 

преминаване 

през реки 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

M33-

B22b 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги 

без допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.4 

20. BG3_APSFR_MA_100 

20.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 100 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Марица - гр. Костенец 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Марица 

София област, община Костенец 

РЗПРН обхваща 5,3 км от горното течение на р. Марица в рамките на гр. Костенец. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Мост над р. Марица на ул. Цариградско шосе, поглед надолу по течението (източник: 

Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

20.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 
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Речно 4 105 37 Ниска степен на икономически щети и малък 

брой засегнати имоти.  Голям брой хора в 

сравнение със сградите. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

20.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_100: р. Марица - гр. Костенец е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

прилагане на ДН, но тогава е бил част от големия район BG3_APSFR_MA_07 (р. Марица - от гр. 

Костенец до гр. Стамболийски). За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип 

наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН през 2020 г. потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но 

също и разделянето му на 2 по-малки района, един от които е настоящият. Това е направено на 

базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН,  минали 

наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват района обхваща долината на р. Марица в рамките на гр. 

Костенец. От района е премахнат участъкът от р. Марица след гр. Костенец до с. Момина клисура с 

дължина 13 км, поради факта, че моделирането в предходния цикъл не е показало засегнати 

елементи на риск. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

20.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

В първия цикъл са идентифицирани седем мерки, свързани с: 

 почистване на коритото и бреговете на реката в рамките на гр. Костенец (5% от общия 

изчислен бюджет за РЗПРН),  

 създаване на ретензионни обеми нагоре по течението (15% от общия бюджет)  
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 и подобряване и изграждане на нови защитни съоръжения в рамките на града (80% от 

бюджета). 

Общият изчислен бюджет на мерките от първия цикъл е в размер на 5 986 000 лв. 

Не са открити подробности относно статуса на изпълнение на тези мерки. 

20.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 

20.3. Оценяване на мерките  

20.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 

2071-2100 г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-

CORDEX, RCP4.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-

2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-

CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-

2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Пригодността на 

този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита точна информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията. С помощта на Google Street 

View се виждат бетонни стени по поречието на р. Марица  от 

ул. Панайот Волов (нагоре по течението) до ул. Александър 

Стамболийски (приблизително на 750 m) (виж Фигура 1.1). 

4 Информация за защитени 

територии 

В РЗПРН не попадат зони по Натура 2000 или в защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
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5 Източници на замърсяване  На КЗРН не са идентифицирани източници на замърсяване, 

засегнати от наводнение. 

6 Ерозия и седиментация Няма точни доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Има няколко малки водоема в планинските горни притоци на 

р. Марица. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Няколко сгради по поречието на реката в рамките на 

града са изложени на риск от наводнения, една от които е с 

висок риск, тъй като е засегната при всички събития. 

Информацията е представена на фигурата по-долу 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Костенец в рамките на район BG3_APSFR_MA_100 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални и земеделски и горски територии с 

разрешение за смяна на предназначение. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Няма почти никакво наводняване при често настъпващите събития и само ограничено 

наводняване при събитие с обезпеченост 0,1% 

2 Няколко места с висок риск, вероятно би имало полза от локални мерки, а не от скъпа 

широкомащабна намеса за повишаване на защитата предвид много ниските ОГЩ 

3 Малко вероятно е да има кой знае какви допълнителни ползи от създаване на 

ретензионни обеми нагоре по течението 
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20.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M33-

B14a 

Отстраняване 

на тиня, наноси 

и на 

запушвания на 

речните легла. 

Речно Отстраняване на наноси и растителност за 

повишаване на проводимостта.  

Тази мярка е идентифицирана и в първия цикъл. 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване 

на 

резистентностт

а на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речно Защита на собствеността за малкото имоти в риск 

от екстремни наводнения. 

20.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси 

и на запушвания на речните 

легла. 

Речно 38 000 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно 39 000 Средна 

Мярката със средно оценка е представена на следващата фигура.  
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

20.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Брой недвижими имоти, 

предмет на мерки за 

резистентност при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

 

  

M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост. 
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21. BG3_APSFR_MA_101 

21.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 101 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Марица - от с. Момина клисура до гр. Стамболийски 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Марица, р. 

Яденица, р. Луда Яна 

Област Пазарджик, общини Белово, Септември и Пазарджик; 

област Пловдив, общини Стамболийски и Родопи 

РЗПРН обхваща долината на р. Марица от с. Момина клисура до гр. Стамболийски.  РЗПРН започва 

във високите части с р. Марица при с. Момина Клисура, реката тече до Белово, където в нея се влива 

планинската река Яденица. При Мененкьово долината на реката се разширява в земеделска равнина, 

която бива залята при наводнения. РЗПРН обхваща около 74 км от течението на реката. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Марица в горната част на Белово, поглед надолу по течението (източник: Google Earth) 

 

р. Марица, минаваща през Пазарджик (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

21.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 
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Речно 1 393 873 1 553 Най-висок риск от наводнения в долния край на 

РЗПРН около вливането с р. Луда Яна 

Дъждовно-

градско 

2 168 846 3 949 Дъждовни наводнения в гр. Стамболийски, гр. 

Пазарджик и с. Мало Конаре. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение – р. Марица, р. Яденица, р. Луда Яна; 

 Дъждовно-градско наводнение – Стамболийски, Пазарджик, Мало Конаре. 

В рамките на гр. Пазарджик има изградени отдалечени защитни съоръжения. Някои имоти в града са 

изложени на риск при събитие с обезпеченост 0,1%.  Наводнения има в селата Синитово и Мирянци. 

Най-мащабни речни наводнения настъпват при селата Огняново, Хаджиево и Триводици, след 

вливането на река Луда Яна в река Марица. Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от 

основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 

Фигура 1.3 Дъждовно-градско наводнение 

21.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_101:  р. Марица – от с. Момина клисура до гр. Стамболийски е включен като РЗПРН 

в предходния цикъл на прилагане на ДН. Но тогава е бил част от големия район BG3_APSFR_MA_07 

Pazardzhik

Malo Konare

Stamboliyski
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(р. Марица – от гр. Костенец до гр. Стамболийски). За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и 

риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН през 2020 г. потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но 

също и разделянето му на 2 по-малки района, един от които е настоящият. Това е направено на 

базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН, значими 

минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват РЗПРН обхваща долината на р. Марица от с. Момина клисура 

до гр. Стамболийски. Към района е добавен участък от долното течение на р. Луда Яна с дължина 

4,2 км за изследване на речни наводнения. Добавен е и нов тип наводнение - дъждовно-градско 

наводнение в гр. Стамболийски, гр. Пазарджик и с. Мало Конаре. Направена е лека корекция на 

геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

21.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

По време на първия цикъл са идентифицирани 91 мерки.  Те са разпределени, както следва: 

 Момина клисура – 2 мерки за подобряване на проводимостта 

 Белово – 22 мерки, като 67% от предвидения бюджет са свързани с нови или подобрени 

защитни съоръжения, 2% са за поддръжка на проводимостта на речните корита, 1% са за 

подобрения на мостове и 30% от бюджета са за създаване на ретензионни обеми при р.  

Яденица 

 Мененкьово – мярка за водозадържане 

 Пазарджик – 10 мерки, като 7% от предвидения бюджет са свързани с подобряване на 

проводимостта на коритото при Пазарджик и 93% са за нови или подобрени защитни 

съоръжения 

 Синитово - 6% от бюджета са подобряване на проводимостта на речното корито в рамките 

на Синитово и 94% са за нови или подобрени защитни съоръжения 

 Стамболийски – 7 мерки за нови или подобрени защитни съоръжения 

 Триводици – 4 мерки за надграждане и поддържане на защитни съоръжения 

Останалите мерки са разпределени в други села, които не са идентифицирани в текущия цикъл като 

обект на значителен риск от наводнения 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 MA_07_38 – Изграждане на стоманобетонов парапет над съществуващи подпорни стени по 

двата бряга на р. Яденица в западния край на с. Голямо Белово - общо 220 м, височина 1м. 

 MA_07_39 – Изграждане на нова стоманобетонов стена по десния бряг на р. Яденица в с. 

Голямо Белово, непосредствено след моста на Републикански път III-842 - дължина 500м, 

височина 3 м. 

 MA_07_41 – Поддръжка на съществуващите подпорни стени по двата бряга на р. Яденица в 

с. Голямо Белово с приблизителна дължина 2х500 м 

 MA_07_44 – Изграждане на стоманобетонова стена надолу по десния бряг на р. Яденица в гр. 

Белово, надолу по течението от вливането на десен приток в западната част на гр. Белово – 

дължина 500 м, височина 3 м. Издадено разрешително №32170696 от 2020 г. 

 MA_07_44 – Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. 

Яденица, в участъците на град Белово и с. Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране 

на негативното влияние от наводненията  
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 MA_07_44 – Промяна по време на СМР по реда на чл. 154 от ЗУТ за обект „Корекция, 

укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. Яденица, в участъците на гр. 

Белово и с. Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние от 

наводненията – възложител общ. Белово 

 MA_07_44; MA_07_52 – Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. 

Белово от ПИ 03592.502.1500 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4“, с възложител Община Белово 

 MA_07_45 – Надграждане на съществуваща подпорна стена по левия бряг на р. Яденица над 

моста между Републикански път III-842 и левия бряг на реката в участък с дължина 200 м и 60 

м по десния бряг, височина 1 м. Издадено разрешително 32170696 от 2020 г. 

 MA_07_45 – Промяна по време на СМР по реда на чл. 154 от ЗУТ за обект „Корекция, 

укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. Яденица, в участъците на гр. 

Белово и с. Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние от 

наводненията – възложител община Белово 

 MA_07_45 – Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. 

Яденица, в участъците на град Белово и с. Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране 

на негативното влияние от наводненията  

 MA_07_46 – Надграждане на съществуващите подпорни стени по двата бряга на р. Яденица, 

нагоре по течението от моста на Републикански път III-842 чрез изграждане на масивен 

парапет с височина 1 м - дължина 2х100м. 

 MA_07_46 – Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. 

Яденица, в участъците на град Белово и с. Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране 

на негативното влияние от наводненията  

 MA_07_49 – Поддръжка на съществуващите подпорни стени по двата бряга на р. Яденица в 

гр. Белово с приблизителна дължина 2х550 м. Укрепване на подкопани фундаменти чрез 

бетониране – общо около 100 м3 ст.бет. Издадено разрешително 32170649 от 2018 г. 

 MA_07_49 – Изграждане на нови съоръжения - Покрит участък от р. Яденица в границите на 

гр. Белово между моста на ж.п. линията и СОУ ,,Ал Иванов Чапай“. Около 700 кв. м покритие 

, 6 бр. дънни прагове1,20 / 0,80, облицовка на компрометирани участъци по р. корито. 

Издадено разрешително 32170649 от 2018 г. 

 MA_07_49 – Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. 

Яденица, в участъците на град Белово и с. Голямо Белово, с цел превантивно елиминиране 

на негативното влияние от наводненията  

 MA_07_50 – Изграждане на дънни прагове за стабилизиране на речното дъно и борба с 

общата и локална ерозия. Препоръчва се изпълнение на 5 бр. стоманобетонови дънни 

прагове, вкопани, с височина 0.5 м, дебелина 0.5 м и дължина 6 м. Нов дънен праг (1х1х6m) 

 MA_07_52 – Изграждане на стоманобетонова стена надолу по десния бряг на р. Яденица в 

зоната на входа за гр. Белово - дължина 550 м, височина 3 м. 

 MA_07_58 – Извършване на ремонтно-възстановителни дейности по разрушената дига на 

река Марица на територията на община Септември. Участък 1 – 21+239 до 21+494. Уч.2 - 

20+175 до 20+641. Уч.3 - 15+219 до 15+631 

 MA_07_58 – Корекция на р. Марица от км 14+023 до км 25+644, НРВР от км 18+239 до км 

18+274 с L = 35 м, НРВР от км 19+775 до км 21+994, НРВР от км 19+900 до км 20+150 с L = 35 

м и НРВР от км 15+219 до км 15+631 с L = 412 м 

 MA_07_59 – Корекция на Марица от км 14+023 до 25+644,възстановяван на л. дига и берма в 

землището на Виноградец, възстановяване на 2 участъка д. дига от км 20+275 до 20+315 с 
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L=40 м и от км 21+254 до 21+372 с L=118м,направа на 2 буни в землището на Ветрен, в-не на 

д. дига–2 участъка в з. на Злокучене 

 MA_07_62 – Почистване на храстовидна и дървесна растителност на р. Марица в землищата 

на с. Мокрище и с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 MA_07_69 – Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за защита от 

вредното въздействие на водите. Издадено разрешително №32170687 о т 2019 г. 

 MA_07_70 – Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на 

р. Марица – част от поземлен имот с идентификатор 55155.508.1 общо / 359.506 дка / ,2845м 

и част от поземлен имот с идентификатор 55155.508.265, общо / 65.482 дка / 620м. Почиствано 

е през 2017 г.  

 MA_07_83 – Възстановяване на корекцията на р. Марица и почистване на растителност в 

землището на Хаджиево, Огняново, Синитово, Мирянци и Пазарджик. ЛБ:  С 42° 08' 24,25"; И 

24° 27' 16,90" – Мост при Хаджиево/С 42° 10' 22,54"; И 24° 20' 45,01" – Регулация на Пазарджик 

 MA_07_118; MA_07_119 – Почистване на речното легло от наносни отложения и укрепване на 

участък от бреговете на р. Марица“ в землищата на гр. Стамболийски, община Стамболийски 

и с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив 

 MA_07_54; MA_07_62; MA_07_150; MA_07_154; MA_07_155 – Възстановяване на проектни 

параметри на корекцията на река Марица и почистване на храстовидна растителност и 

дървесна растителност” в землищата на гр. Пазарджик, с. Величково, с. Ковачево, с. Бошуля, 

с. Злокучене, с. Карабунар, гр. Септември, с. Виноградец, гр. Ветрен, с. Мененкьово, гр. 

Белово”, на територията на обл. Пазарджик 

 MA_07_155; MA_07_15 – Възстановяване на проектни параметри на корекцията на река 

Марица и почистване на дървесна растителност” в землищата на с. Бошуля-имоти с №№ 

000916, 000917 (ПИ с идентификатори 05949.141.916 площ 189472 м2, 05949.155.917 с площ 

227511 м2 

 MA_07_155; MA_07_156 – Възстановяване на проектни параметри на корекцията на река 

Марица и почистване на дървесна растителност” в землищата на с. Звъничево - ПИ с 

идентификатор 30572.125.6 с площ 794087 м2 

 

Изпълнени мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 MA_07_58; MA_07_59 – Аварийно възстановяване на разрушена предпазна дига и берма в 

корекцията на р. Марица от км, 19+700 до км. 19+995 в землището на гр. Ветрен, община 

Септември, обл. Пазарджик 

 

21.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 
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 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

21.3. Оценяване на мерките  

21.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни 

с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2071-2100 г.), 5. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm 

(MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. В този РЗПРН 

пригодността е като цяло в слаба до средна степен по 

отношение на горното течение на р. Марица. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

По поречието на р. Марица има изградени диги от двете 

страни, от с. Мененкьово до с. Говедаре (западно от гр. 

Стамболийски). Дигите са прекъснати в няколко малки 

речни участъка - южно от с. Огняново и между Хаджиево и 

Говедаре. В горната част на РЗПРН по р. Марица има 

насипни съоръжения в рамките на Белово. 

По отношение на р. Яденица, по нея има защитни стени в 

долната й част - след ул. Балабаница. 

По р. Луда Яна има диги от двете страни в целия РЗПРН. 

По информация на местните власти има много участъци с 

повредени диги. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000 с код  BG0000578, 

която е ЗЗО, обхващаща река Марица. 

Първият участък от зоната включва 105 км от поречието на 

реката. Зоната се състои предимно от открити площи. 
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Биокоридорът включва ЗЗ „Мъртвицата” и СЗЗ „Оризаре”. 

ЗЗ „Мъртвицата” е старо речно корито. Откритата водна 

повърхност обхваща около 1 дка, заобиколена от гъста 

растителност – предимно върби, елши и тополи. Почти 

липсва блатна растителност (папур и тръстика). Влажната 

зона и прилежащата изкуствено засадена растителност са 

оградени, а вътре има ловна хижа, осигуряваща известна 

охрана в района. Зоната включва два изкуствени рибарника 

- Три водици и Звъничево, с поддържан воден режим, в 

които е съсредоточено голямо разнообразие от зимуващи 

птици. По-голямата част от зоната са пустеещи 

обработваеми земи, използвани в момента като пасища. 

"Оризаре" включва речното корито, растителността по 

бреговете и водната повърхност на езера, образувани от 

добива на пясък. 5 езера за добив на инертни материали 

работят в тази част на реката. Вторият участък на реката е 

изцяло обезопасен с диги. Има няколко водоема, в които се 

съсредоточават зимуващите водолюбиви птици. 95% от 

речния бряг е обезлесен. Зоната включва няколко под-зони. 

Злато поле е стар ръкав (мъртвица), удълбочен от бивша 

пясъчна кариера. Водният режим в тази част е почти 

напълно независим от течението на реката и се поддържа 

от извори и два малки притока. Източната част често 

пресъхва през лятото. Голяма част от обработваемите земи 

са запустели и сега се използват за паша на добитък. 

Долната ова е влажна поляна, разположена сред 

обработваеми площи, близо до реката. По целия втори 

участък има около 5 езера, използвани за добив на инертни 

материали. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН са идентифицирани четири източник на 

замърсяване, засегнати от събитие с обезпеченост 5%, 

седем източника на замърсяване, засегнат от наводнение с 

обезпеченост 1%, и девет при обезпеченост 0,1%. 

6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация 

7 Язовири и водоеми На много от притоците на р. Марица има язовири и водоеми. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Да. В РЗПРН има няколко зони с големи щети, а 

разпределението им е показано на фигурите по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Белово и Септември в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_101 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, културни 

ценности, зони за рекреация и земеделски и горски 

територии с разрешение за смяна на предназначение. 
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Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение: западна част (горе) и 

източна част (долу) 

 

Фигура 1.5 Разпределение на икономическите щети при дъждовни-градски наводнения 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Belovo

Pazardzhik

Trivoditsi

Ognyanovo

Stamboliyski

Hadzhievo

Pazardzhik

Malo Konare

Stamboliyski
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Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Селища нагоре по течението: локална проводимост, защитни съоръжения или защита 

на собствеността / устойчивост 

2 Близо до Мененкьово има течение в заливната равнина, което може да се управлява 

като ретензионен обем. Тази зона е идентифицирана и в първия цикъл. 

3 Най-висок риск от наводнения в долния край на РЗПРН около вливането с р. Луда 

Яна.  Широки, равни заливни равнини, възможно водозадържане. 

4 Дъждовно-градско наводнение в Стамболийски, Пазарджик, Мало Конаре. 

21.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

M31-B8c Задържане на водни обеми 

в заливната равнина, чрез 

напречни и надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или 

изпомпване, позволяващи 

контрол на водните 

количества или водните 

нива.  Мярката включва 

изпълнение на нови 

насипни съоръжения за 

осигуряване на 

ретензионни обеми в 

заливните равнини. 

Речно Контролирано наводняване на 

обширни селскостопански площи в 

близост до Мененкьово и около 

вливането с р. Луда Яна 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речно Нови насипни съоръжения около 

разположените в ниското градове 

Огняново, Хаджиево, Триводици и 

конкретни части на Белово и 

Пазарджик 

M33-B24 Временни елементи за 

защита от наводнения без 

постоянни фундаменти 

Речно Временни елементи за защита от 

наводнения в градове Огняново, 

Хаджиево, Триводици и отделни 

райони на Белово и Пазарджик като 

по-евтина алтернатива на нови 

защитни съоръжения. 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна 

Речно Устойчивост на собствеността при 

имоти в близост до реката 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

и нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на 

УОС. 

Дъждовно-

градско 

УОС за подобряване на 

отводняването на дъждовни води 

при екстремни събития в 

урбанизираните зони 

21.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M31-B8c: Задържане на водни обеми 

в заливната равнина, чрез 

напречни и надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или 

изпомпване, позволяващи 

контрол на водните 

количества или водните 

нива. Мярката включва 

изпълнение на нови 

насипни съоръжения за 

осигуряване на 

ретензионни обеми в 

заливните равнини. 

Речно 13 800 000 Висока 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речно 11 000 000 Висока 

M33-B24 Временни елементи за 

защита от наводнения без 

постоянни фундаменти 

Речно 3 700 000 Висока 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна 

и нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

Речно 23 900 000 Средна 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на 

УОС. 

Дъждовн

о-градско 

10 400 000 Висока 

Разгледаните варианти включват водозадържане в заливната равнина, защитни съоръжения или 

устойчивост на сградите при речни наводнения.  С оглед защитните съоръжения са разгледани две 

алтернативи - нови насипни съоръжения или временни елементи за защита от наводнения.  

Комбинация от двете мерки може да е оптимален вариант. 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  

 

Фигура 1.6 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с 

обезпеченост 1% (в оранжево) 

21.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

M31-B8c: Задържане на водни обеми в заливната 

равнина, чрез напречни и надлъжни 

хидротехнически съоръжения или изпомпване, 

позволяващи контрол на водните количества или 

водните нива.  Мярката включва изпълнение на 

нови насипни съоръжения за осигуряване на 

ретензионни обеми в заливните равнини 

M33-B21 или M33-

B24: Изграждане на 

нови постоянни или 

временни защитни 

съоръжения (или 

подобряване на 

съществуващи 

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

M34-B19a: Отводнителни канали 

за отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-B8c Задържане на водни обеми в 

заливната равнина, чрез напречни и 

надлъжни хидротехнически 

съоръжения или изпомпване, 

позволяващи контрол на водните 

количества или водните нива. Мярката 

включва изпълнение на нови насипни 

съоръжения за осигуряване на 

ретензионни обеми в заливните 

равнини. 

Допълнително 

намален обем 

(m3) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2, 3.3, 3.4 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2, 3.3 

M33-B24 Временни елементи за защита от 

наводнения без постоянни фундаменти 

Дължина (км) на 

временни 

защити срещу 

наводнения 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2, 3.3 

M23-B4 Съвременни методи за подобряване  

на устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост срещу 

наводнения. 

Брой 

недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

издръжливост 

при наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на 

УОС. 

Дължина на 

водно течение 

(км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2,  
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22. BG3_APSFR_MA_102 

22.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_102 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Воздол - с. Челопеч 

Местоположение София област, община Челопеч 

Този район обхваща долината на р. Воздол в рамките на с. Челопеч. В урбанизираната територия 

река Воздол е ограничена в бетонирано корито. Ограничено наводняване възниква при обезпеченост 

0,1% поради ниско разположен участък с ограничена дължина (около 400 m). В долната част на 

РЗПРН има известна растителност (естествено речно корито). Яз. Качулка се намира отляво на р. 

Воздол, под урбанизираната територия на Челопеч. Естествен повърхностен поток позволява водни 

количества, прелели от коритото на р. Воздол, да достигнат до язовира при събитие с обезпеченост 

1% и 0,1%. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Воздол (поглед нагоре по течението), ниска точка на левия бряг, където реката 

прелива при обезпеченост 0,1% 

 

р. Воздол в Челопеч 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

22.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 
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Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 186 3 Населено място с речни наводнения, най-вече 

извън урбанизираната зона 

Разгледаният тип наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения е: 

 Речно наводнение - р. Воздол 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

22.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_102 е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН, но тогава е бил 

част от големия район BG3_APSFR_MA_16 (р. Тополница - горно течение). За РЗПРН е извършено 

картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН през 2020 г. потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но 

също и разделянето му на 3 по-малки района, един от които е настоящият. Това е направено на 

базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН,  минали 

наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът обхваща долината на р. Воздол в рамките на с. 

Челопеч. От района е изключен участъкът от р. Воздол след с. Челопеч до вливането в р. Тополница 

с дължина 4,4 км, защото картирането от предходния цикъл на ДН показва, че няма риск от този тип 

наводнение. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

22.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките, идентифицирани в първия цикъл, са: 
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 Почистване на речното корита 

 Реконструкция на съоръжения с недостатъчна хидравлична проводимост 

 Удължаване на съществуваща връзка (яз. Качулка) 

 Изграждане на земно-насипна дига на левия бряг 

Общите разходи за мерки в с. Челопеч (настоящ BG3_APSFR_MA_102) възлизат на 2 912 000 лв. 

Това представлява 28% от общите планирани разходи за мерките от първия цикъл в 

BG3_APSFR_MA_16, който е разделен на три РЗПРН във втори цикъл. 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки в конкретния участък, част от BG3_APSFR_MA_16 от 

първи цикъл на ПУРН.: 

 MA_16_46 - Изграждане на подпорна стена с дължина 329.61м, в участък от коритото на река 

Воздол Оформяне на стоманобетоново дъно с ширина 8 м, дебелина на настилката 15см, с 

трапецовидно кюне за провеждане на малките водни количества. Изграждане на пасарелки 

на км 0+60м и 0+227.60 с Т- образна форма. Издадено разрешително № 32170722 от 2020 г. 

 

22.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 

22.3. Оценяване на мерките  

22.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 24-

часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Пригодността 

при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

Съществуващото речно корито в рамките на Челопеч е 

разширено и намалява риска от речни наводнения.  
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управление на 

наводненията 

4 Информация за защитени 

територии 

В РЗПРН не попадат зони по Натура 2000 или защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  В зоната на риск не са идентифицирани източници на 

замърсяване. 

6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация 

7 Язовири и водоеми яз. Качулка (в рамките на РЗПРН) 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Челопеч в рамките на район BG3_APSFR_MA_102 са 

планирани следните нови устройствени зони – смесени 

многофункционални зони и земеделски и горски територии 

с разрешение за смяна на предназначение. 

22.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.3 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране. 

За поддържане на речното корито, 

поддържане на реката чиста от 

растителност и отломки (естествено 

речно корито под урбанизираната зона 

на Челопеч, 1000 m) 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране. 

Приема се, че са извършени известни 

намеси през първия цикъл: 450 m 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и 

съоръжения за 

преминаване през реки, 

които ограничават 

Речно Намеса при два моста. 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

проводимостта и водят до 

подприщване. 

M31-B6a Отбивни канали за 

отклоняване на водни 

количества в местности с 

налични значими 

елементи на зелена 

инфраструктура, 

съвместно със 

смекчаване на всякакви 

въздействия по РДВ. 

Речно Проводимост по повърхностни потоци, 

отвеждащи водни количества към яз. 

Качулка. Създаване на канал за 

увеличаване на съществуващата 

динамика на преминаващите водни 

количества. Подобна мярка е 

предвидена в първия цикъл на 

планиране. 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

22.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.4 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношение

то ползи - 

разходи 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи 

защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Речно 223 149 Ниска 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване 

през реки, които ограничават 

проводимостта и водят до 

подприщване. 

Речно 135 626 Ниска 

M31-B6a Отбивни канали за отклоняване 

на водни количества в 

местности с налични значими 

елементи на зелена 

инфраструктура, съвместно със 

смекчаване на всякакви 

въздействия по РДВ. 

Речно 388 213 Ниска 

Оценените мерки са с нисък общ резултат разходи - ползи, поради което за този РЗПРН не са избрани 

мерки от разширения анализ на разходите и ползите на ниво РЗПРН. Това се обяснява с общите 

ниски нива на риск, оценени в КЗРН. Това не изключва потенциално прилагане и ползи от 

допълнителни хоризонтални мерки на национално ниво или на ниво район за басейново управление.   
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Препоръчително е този РЗПРН да се преразгледа в следващия цикъл на предварителна оценка на 

риска от наводнения. 
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23. BG3_APSFR_MA_103 

23.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_103 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Корудере – гр. Златица 

Местоположение София област, община Златица 

BG3_APSFR_MA_103 обхваща долината на р. Корудере и левия ѝ приток Санър дере в рамките на 

гр. Златица. 

Известни наводнения настъпват в урбанизираната зона на гр. Златица, като се очакват наводнения 

по десния бряг на р. Корудере и левия бряг на р. Санър дере. Индустриална зона североизточно от 

гр. Златица също е засегната от наводнения от р. Санър дере; прелива от левия си бряг (където 

реката свива на запад), след което се разпростира на юг към урбанизираната територия на Златица. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Общ изглед на заливната равнина в ляво на притока р. Санър дере. Индустриална зона 

североизточно от гр. Златица (забележете периметрова стена, източник: Google Earth) 

 

Ляв приток р. Санър дере ( (източник: 

топографско заснемане, извършено за 

целите на КЗРН) 

 

Ляв приток р. Санър дере (източник: 

топографско заснемане, извършено за 

целите на КЗРН) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

23.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 
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Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно  3 442  115 Населено място с речни наводнения при 

всички обезпечености, включително в 

урбанизирани и индустриални зони 

Разгледаният тип наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения е: 

 Речно наводнение: р. Корудере и нейния ляв приток р. Санър дере 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 

 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

23.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

РЗПРН е включен в предходния цикъл на прилагане на ДН, но тогава е бил част от големия район 

BG3_APSFR_MA_16 (р. Тополница - горно течение). За РЗПРН е извършено картиране на заплахата 

и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН през 2020 г. потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но 

също и разделянето му на 3 по-малки района, един от които е настоящият. Това е направено на 

базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН,  минали 

наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът обхваща долината на р. Корудере и левия й приток 

Санър дере в рамките на гр. Златица От района е изключен участъкът от р. Корудере над гр. Златица 

с дължина 900 m и реката след града до вливането в р. Тополница с дължина 4,5 км. Това е така, 

защото картирането от предходния цикъл на ДН показва, че няма засегнати елементи на риск.  

Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

23.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките, идентифицирани в първия цикъл, са:  

 Почистване на речното корита от растителност и наносни отложения 
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 Поддържане на съществуващи подпорни стени  

 Реконструкция на съоръжения с недостатъчна хидравлична проводимост (общо 5, специално 

внимание е обърнато на моста на ул. Хаджи Димитър) 

Други предложени мерки са предвидени за притоците, които са изключени от РЗПРН през втория 

цикъл. 

Общите разходи за мерки в гр. Златица (настоящ BG3_APSFR_MA_103) възлизат на 2 890 000 лв. 

Това представлява 27% от общите планирани разходи за мерките от първия цикъл в 

BG3_APSFR_MA_16, който е разделен на три РЗПРН във втори цикъл. 

Не са открити подробности относно статуса на изпълнение на тези мерки, въпреки че на снимките 

(виж Фигура 1) е видно, че речните корита са чисти и в добро състояние. 

23.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

23.3. Оценяване на мерките  

23.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2  Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 

24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 

2051-2080 и 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Съществуващите речни корита са облицовани с бетон и са 

в добро състояние, поради което ще намалят риска от 

наводнения. 
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4 Информация за защитени 

територии 

В РЗПРН не попадат зони по Натура 2000 или защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН не са идентифицирани източници на замърсяване, 

засегнати от наводнения 

Следва обаче да се отбележи, че събитие с обезпеченост 

1% (р. Санър дере) засяга частично индустриалната зона на 

Аурубис България - предприятие за рециклиране на мед и 

доставчик на цветни метали. 

6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация и на снимките няма 

доказателства за проблеми в това отношение. 

7 Язовири и водоеми Няма язовири нагоре по течението 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Златица в рамките на район BG3_APSFR_MA_103 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), 

смесени многофункционални зони и зони за озеленяване. 

23.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.312  Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори( р. 

Курудере и р. Санър 

дере) 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Леко почистване и поддържане на 

речното корито на р. Корудере в рамките 

на урбанизираната зона – 1,500 m, и 

североизточно от града на р. Санър дере 

– 700 m 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори (р. 

Корудере) 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Леко почистване и поддържане на 

речното корито на  р. Корудере в 

рамките на урбанизираната зона – 1,500 

m  

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

корита и коридори (р. 

Санър дере) 

Леко почистване и поддържане на 

речното корито на р. Санър дере 

североизточно от града – 700 m 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и 

съоръжения за 

преминаване през реки, 

които ограничават 

проводимостта и водят 

до подприщване. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Седем съоръжения за преминаване през 

реката в рамките на урбанизираната 

зона 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура (десен 

бряг) 

Речно Десен бряг на р. Корудере в рамките на 

урбанизираната зона, десен бряг (1 5000 

m) 

 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура 

(Златица) 

Речно Рехабилитация на съществуваща 

периметрална стена в индустриалната 

зона североизточно от гр. Златица 

(локална защита, 1 000 m) 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно Намеса върху близо 5 ха в гр. Златица 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

23.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.4  Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнени

е 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване 

Речно 452 915 Ниска 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнени

е 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

през реки, които ограничават 

проводимостта и водят до 

подприщване. 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура (десен бряг) 

Речно 609 202 Ниска 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура (Златица) 

Речно 406 135 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно 198 621 Ниска 

Оценените мерки са с нисък общ резултат разходи - ползи, поради което за този РЗПРН не са избрани 

мерки от разширения анализ на разходите и ползите. Това се обяснява с общите ниски нива на риск, 

оценени в КЗРН. Това не изключва потенциално прилагане и ползи от допълнителни хоризонтални 

мерки на национално ниво или на ниво район за басейново управление.   

Препоръчително е този РЗПРН да се преразгледа в следващия цикъл на предварителна оценка на 

риска от наводнения. 
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24. BG3_APSFR_MA_104 

24.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_104 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Тополница - от с. Душанци до с. Петрич 

Местоположение Софийска област, общини Пирдоп, Златица, Мирково, Челопеч и 

Чавдар 

BG3_APSFR_MA_104 обхваща долината на р. Тополница от яз. Душанци до с. Петрич. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Тополница над гр. Душанци  

 

р. Тополница (община Чавдар) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

24.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 
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Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 11 771  7 Поречие на река в планински район с едно 

населено място, засегнато от речни 

наводнения 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение – р. Тополница; 

 Влияние на яз. Душанци и яз. Жеков вир при преливане в речните участъци 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 Фигура 1.3 Преливане на язовир 

В горната част на РЗПРН, под яз. Душанци, се наблюдават незначителни наводнения, забележими в 

рамките на крайречната зона и прилежащите зелени площи при събитие с обезпеченост 1%. 

Прогнозираният обхват на заливане не засяга урбанизираната зона на с. Душанци. 

Под яз. Жеков вир наводнение с обезпеченост 1% изглежда остава ограничено в дълбокия пролом. 

Извършената оценка на риска идентифицира някои потенциални наводнения в района на МВЕЦ 

Тополница, където биват причинени повечето ОГЩ в рамките на РЗПРН. Прогнозира се ограничено 
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наводнение там, където заливната равнина се разширява, засягайки някои зелени площи и 

ограничена част от урбанизираната зона на с. Петрич.  

24.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_104 е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане на ДН, но тогава е бил 

част от големия район BG3_APSFR_MA_16 (р. Тополница - горно течение). За района е извършено 

картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и изследване 

на влиянието на язовири Душанци и Жеков вир при преливане в подязовирните участъци. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН през 2020 г. потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но 

също и разделянето му на 3 по-малки района, един от които е настоящият. Това е направено на 

базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН,  минали 

наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват BG3_APSFR_MA_104 обхваща долината на р. Тополница от 

яз. Душанци до с. Петрич. От района е изключен участъкът от р. Тополница надолу по течението след 

с. Петрич до с. Поибрене с дължина 18,1 км.  Това е така, защото картирането от предходния цикъл 

на ДН показва, че няма засегнати елементи на риск.  Направена е лека корекция на геометрията на 

линията, която представя РЗПРН. 

24.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките, идентифицирани в първия цикъл, са: 

 Залесяване във водосбора на яз. Душанци (60 000 лв.) 

 Почистване на речното корита (212 000 лв.) 

 Поддръжка на язовир (100 000 лв.) 

 Изграждане на насипно съоръжение или габионна стена (427 000 лв.) 

Общите разходи за мерки в настоящия РЗПРН възлизат на 1 040 000 лв. Това представлява 10% от 

общите планирани разходи за мерките от първия цикъл в BG3_APSFR_MA_16, който е разделен на 

три РЗПРН във втори цикъл. 

Статусът на изпълнение на мерките не е установен. 

24.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

24.3. Оценяване на мерките  

24.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 
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Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Пригодността 

при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в рамките на зона по НАТУРА 2000 Средна 

гора (Директива за птиците – код на обекта: BG0002054 и 

Директива за местообитанията – код на обекта: BG0001389) 

5 Източници на замърсяване  Върху КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване, засегнати от наводнения  

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Язовирите Душанци и Жеков вир са разположени над 

РЗПРН 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Чавдар и Златица в рамките на район BG3_APSFR_MA_104 

са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални и комбинирани (жилищни и индустриални) 

зони. 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Допуска се, че най-много са засегнатите в с. Петрич (80%). 

2 По-голямата част от икономическите щети (ОГЩ) възникват на територията на 

водноелектрическа централа (ВЕЦ) Тополница (50-60%). При оценката на 

възможностите за намаляване на щетите е взето предвид известно ниво на 

несигурност, свързано с рисковите фактори в самата ВЕЦ и осъществимостта на 

предложените решения. Поради това се предполага, че мерки за подобряване на 

устойчивостта на собствеността на това място и с оглед нежилищни сгради в с. 

Петрич биха намалили щетите с максимум 45%. 
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24.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

*M33-

B15c 

 Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Лек контрол на растителността и 

отстраняване на отломки при ВЕЦ 

Тополница (200 m) и с. Петрич (около 

моста, 300 m) 

M32-B9a Основно обновяване 

или ремонт на 

съществуващ язовир с 

цел осигуряване на 

защита от наводнения. 

Речно Подобна мярка е предвидена в първия 

цикъл на планиране. 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно - 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост: Петрич и 

Душанци 

Речно Около 1,5 ха жилищна собственост в с. 

Петрич, но и допълнителна площ, за да 

бъдат обхванати други имоти в близост 

до речното корито в зони нагоре по 

течението, включително с. Душанци  

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу 

наводнения: Петрич 

Речно Около 1,5 ха нежилищна собственост в 

с. Петрич, ВЕЦ Тополница, ако е 

необходимо и други нежилищни обекти 

близо до реката. 

Оценка на адекватността на мярката по 

отношение на ВЕЦ Тополница изисква 

допълнителен анализ на специфичния 

за обекта риск. 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речно с. Петрич (около моста, 300 m на всеки 

от бреговете) 

* M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

24.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 
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от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M32-B9a Основно обновяване или 

ремонт на съществуващ 

язовир с цел осигуряване на 

защита от наводнения. 

Речно 1 915 631 Ниска 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ 

язовир. 

Речно 388 351 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост 

(Петрич и Душанци) 

Речно 60 920 Средна 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу 

наводнения (Петрич и ВЕЦ) 

Речно 101 534 Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

Речно 365 521 Ниска 

Комбинация от мерки за резистентност и устойчивост на собствеността би следвало да осигури 

адекватна защита и намаляване на щетите. Предпочитание на едните пред другите зависи от обекта. 

Конкретно мярка М23-В4 е за предпочитане в района на ВЕЦ Тополница.  

Мерките със среден резултат от оценката ( M23-B4 и М23-В3а) са представени на следващата фигура.  



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

205 

 

 

Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

24.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост: Петрич и 

Душанци 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

резистентност при 

наводнения 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3 

M23-B4 Съвременни методи за подобряване  

на устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост срещу 

наводнения: Петрич 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

издръжливост при 

наводнения 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3 

  

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

(Петрич и Душанци) 
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25. BG3_APSFR_MA_105 

25.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_105 

Наименование 

на РЗПРН 

Харманлийска р. - от с. Въгларово 

до с. Брягово 

Местоположение Област Хасково, община Хасково 

РЗПРН обхваща долината на Харманлийска р. и нейните десни притоци Балаклидере и Хасковска р. 

Град Хасково (население 68 298, 12-ти по големина в България) е основното населено място в 

РЗПРН. РЗПРН включва и 7 села, всички с население под 1 000 жители: Въгларово (650), 

Стамболийски (718), Подкрепа (209), Динево (677), Стойково (190), Родопи (137), Брягово (434). 

Към днешна дата икономическите дейности в Хасково са съсредоточени около хранително-вкусовата 

промишленост, машиностроенето и текстилната промишленост, но като цяло икономическото 

развитие е слабо. Транспортната инфраструктура е добра.  

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

Хасковска река в Хасково, ул. 19-ти февруари, близо до градския парк (поглед нагоре по 

течението) (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

25.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно  525 224  641 Гр. Хасково и селата Въгларово, Динево и 

Стойково са засегнати от речни наводнения. 

Хасково е засегнат и при трите обезпечености. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - Харманлийска р., Хасковска р. и Балаклидере; 

 Инфраструктурно наводнение – разрушаване язовирната стена на яз. Стамболийски (само 

заплаха от наводнения); 

 Изследване на влиянието на яз. Тракиец при преливане в подязовирния участък (само 

заплаха от наводнения). 
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Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

25.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_105: Харманлийска р. - от с. Въгларово до с. Брягово е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН, но тогава е бил част от големия район BG3_APSFR_MA_02 

(Харманлийска р.). За целия район е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип 

наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%, изследване на влиянието на яз. Тракиец при преливане в 

подязовирния участък и разрушаване язовирната стена на яз. Стамболийски. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН през 2020 г. потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но 

също и разделянето му на 2 по-малки района, един от които е настоящият. Това е направено на 

базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН, значими 

минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът обхваща долината на Хасковска р., нейния десен 

приток Балаклидере и Харманлийска р. Р. Хасковска е удължена със 650 m нагоре по течението, 

поради наличие на елементи в риск. Изключен е участък от Харманлийска р. от вливането на 

Узунджовска р. до точка преди гр. Харманли с дължина 8,2 км, поради липса на елементи на риск, 

които да бъдат засегнати от 1000-годишната вълна.  Направена е лека корекция на геометрията на 

линията, която представя РЗПРН. 

25.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани близо 40 мерки с общ бюджет в размер на около 22 мил. лв. Мерките 

могат да бъдат обобщени, както следва: 

 Почистване на речни корита; 

 Изграждане, реконструкция и поддръжка на речни корекции; 

 Изграждане на нови насипни съоръжения и защитни стени (източен край на Въгларово (120 

m), източна индустриална зона в Хасково по двата бряга на реката (2100 m), по двата бряга 

на реката в Динево (2100 m, източно от Брягово около две горещи точки (55 m), западен край 

на Родопите (200 m)) 

 Възстановяване или надграждане на насипни съоръжения и защитни стени в гр. Хасково и 

част от източната индустриална зона (7400 m), Стойково (4650 m), Брягово (200 m), Родопи 

(740 m), Динево (1000 m); 

 Изграждане на габионни стени (Въгларово ( 4 345 m), Стамболийски ( 240 m)); 
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 Разширяване на стеснения, включително реконструкция на мостове (Въгларово, Хасково, 

Динево, Стойково, Родопи, Брягово); 

 Рехабилитация, поддръжка и изграждане на нови отводнителни мрежи (Хасково); 

 Осигуряване на обществена подготвеност за реакция при заплаха от наводнения; 

 Забрана за голи сечи във водосбора; 

 Поддръжка и подобрения на язовири (яз. Тракиец – над с. Динево, и яз. Сираково – над с. 

Въгларово). 

 

Статусът на изпълнението на мерките се определя на база информация, предоставена от 

компетентните органи: Мерките, чието изпълнение е започнало, са: 

 

 MA_02_17 - Корекции на р. Хасковска от моста на запад (на ул. 19-ти февруари) на 

разстояние от около 1000 m  

 MA_02_18 - Изграждане на нов стоманобетонен парапет (L=1200, H=1,5 m) 

 

25.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 

25.3. Оценяване на мерките  

25.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 
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наводнение и върху 

валежите 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. брой дни 

с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

период 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Пригодността 

при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Речното корито в рамките на Хасково е разширено, въпреки 

че част от него е покрито и реката протича през поредица от 

водостоци в центъра на града. Наводнения настъпват при 

обезпеченост 5%. Диги за защита от наводнения има и на 

други места в РЗПРН – река Харманлийска е с диги по двата 

бряга от долния край на с. Динево до края на РЗПРН. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зоните по НАТУРА 2000 Остър камък 

(BG0001034) и Харманлийска река (BG0002092), съответно 

по Директивата за местообитанията и Директивата за 

птиците. Остър камък обхваща речните коридори на река 

Харманлийска и река Хасковска. Зоната Харманлийска река 

обхваща долния край на РЗПРН от с. Брягово. В долния 

край на РЗПРН започва защитената местност „Дефилето – 

Олу дере“ по Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН не са идентифицирани източници на замърсяване, 

засегнати от някое от изследваните събитие. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Има няколко язовира: 

 на р. Гюнгюрмез (десен приток на р. Харманлийска), 

надолу от Любеново – язовир в кадастрален имот 

001130 (собственост на община Хасково, 11,6 ха) 

 на р. Харманлийска – комплексен язовир Тракиец 

(собственост на МЗХГ, 607,4 ха), разположен на около 

25 км над РЗПРН, с. Динево. Язовир Тракиец 

контролира по-малко от 20% от водосбора на РЗПРН. 

На р. Юрукдере (десен приток на р. Харманлийска) има 

много (над 20) малки язовири; 

 На Хасковска река – около 10 малки язовира са 

разположени на първите по ред леви притоци на 

Хасковска река, протичащи между Въгларово и 

Хасково. Най-големият язовир над Въгларово е яз. 

Сираково (27,1 ха, собственост на Напоителни системи 

ЕАД, клон Хасково). 

на Балаклидере (десен приток на Хасковска  река): яз. 

Стамболийски (34,1 ха), над с. Стамболийски 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Най-много икономически щети има във Въгларово и 

Хасково. Разпределението на икономическите щети е 

представено на фигурата по-долу. 
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10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се използват 

за определяне на дългосрочното развитие на изследваната 

територия..  

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение Обхватът на 

заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

 

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Разглежданите щети са разпределени по следния начин: Въгларово - 5%, Хасково - 

85% (75% в центъра), Динево - 2%, Стойково - 1%  

25.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Речно Над Хасково ( 3000 ха) 

M32-B9b Реконструкция на 

съществуващ язовир с цел 

осигуряване на защита от 

наводнения (увеличаване на 

ретензионния обем или 

модификация на преливника). 

Речно яз. Сираково (над Въгларово) и един 

или два по-малки язовира между 

Хасково 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо (Хасково) 

Речно гр. Хасково от Градски парк до парк 

Лебеда, 1500 m двата бряга. Когато е 

необходимо, заменени с разглобяеми 

или временни елементи на защита 

срещу наводнения (прелези). 

VAGLAROVO 

HASKOVO 

STOYKOVO

DINEVO
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

Навсякъде, където има възможност 

за контролирано наводняване 

(паркове, зелени площи, паркинги), 

зоните следва да бъдат изключени от 

защита. Участъците с водостоци 

трябва да бъдат освободени при 

преминаване на водни количества 

(паркингите) и да бъдат оставени да 

прелеят. 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо (Въгларово) 

Речно Въгларово - и двата бряга с дължина 

1000 m 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

(Въгларово) 

Речно Въгларово - 8 ха 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

(Хасково) 

Речно Хасково - 80 ха 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо (Хасково) 

Речно Източна индустриална зона на 

Хасково на бул. В. Левски, 500 m от 

левия бряг.  

25.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M31-B10b Природосъобразни водозадържащи 

елементи, разпределени по целия 

водосбор. 

Речно  6 092 022  Ниска 

M32-B9b Реконструкция на съществуващ 

язовир с цел осигуряване на 

защита от наводнения 

Речно  19 375 125  Ниска 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

(увеличаване на ретензионния 

обем или модификация на 

преливника). 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

(в центъра на Хасково) 

Речно 7 615 027  Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

(Въгларово) 

Речно 2 030 674  Ниска 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост 

срещу наводнения (Въгларово) 

Речно 568 589 Средна 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост 

срещу наводнения (Хасково) 

Речно  8 122 696 Ниска  

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

(източна част на Хасково) 

Речно 507 668 Средна 

Макар речното легло на Хасковската котловина да е широко около 400 m, то се залива изцяло при 

наводнения. Следователно няма голяма възможност за задържане на водни обеми в речното корито. 

Мерките във водосбора (M31-B10b, M32-B9b) не са икономически изгодни. Поради топографията няма 

възможност за отклоняване на преминаващите водни количества или за осигуряване на 

облекчителен канал. По отношение на увеличаването на проводимостта на речното корито, 

наличното пространство е много ограничено в горещите точки на риск и тази мярка не може да бъде 

приложена на практика. Изграждането на защитни стени в два района на Хасково и подобряването 

на устойчивостта на собствеността във Въгларово са единствените мерки, които достигат среден 

резултат от оценката. 

Избраните мерки със среден резултат от оценката са представени на следващата фигура.  
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

25.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо (в центъра на 

Хасково) 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 

(Въгларово) 

Брой недвижими имоти, 

предмет на мерки за 

издръжливост при 

наводнения 

1.1, 2.1, 2.2 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо (източна част на 

Хасково) 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.3, 3.1 

  

M33-B21: Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни контролни 

органи, ако е необходимо 

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

214 

 

26. BG3_APSFR_MA_106 

26.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 106 

Наименование 

на РЗПРН 

Узунджовска р. - с. Узунджово 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → Харманлийска р. → 

Узунджовска р. 

Област Хасково, община Хасково 

 

РЗПРН обхваща около 6 км от долината на Узунджовска р. в рамките на с. Узунджово (1587 жители).  

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Поглед нагоре по течението на Узунджовска река (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

26.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1  Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

56 007 56 Икономическите щети са предимно от 

дъждовни наводнения в градската зона и от 

местните водосбори.  Изглежда, че наводнения 

от реката са ограничени, освен при екстремни 

събития. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

215 

 

 

 Фигура 1.2 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

26.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_106: Узунджовска р. - с. Узунджово е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

прилагане на ДН., но тогава е бил част от големия район BG3_APSFR_MA_02 (Харманлийска р.). За 

РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% 

и 0,1%. 

Анализът извършен в рамките на ПОРН през 2020 г. потвърждава необходимостта от този РЗПРН, но 

също и разделянето му на 2 по-малки района, един от които е настоящият. Това е направено на 

базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на ДН,  минали 

наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът обхваща долината на Узунджовска р. в рамките на 

с. Узунджово. Изследваният тип наводнение в този участък е променен от речен на дъждовен-

внезапен (пороен).  От района е изключен участък по Узунджовска р. след с. Узунджово до вливането 

й в Харманлийска р. с дължина 13,5 км, поради липса на елементи на риск, които да бъдат засегнати 

от 1000-годишната вълна. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя 

РЗПРН. 

26.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

В първия цикъл са идентифицирани 4 мерки, като 98% от бюджета за РЗПРН са предвидени за нови 

защитни съоръжения с височина 1,5 m от двете страни на реката в рамките на града, а останалите 

2% – за почистване на речното корито. 

 

Няма информация за статуса на изпълнение на мерките.  

26.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 
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 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 

26.3. Оценяване на мерките  

26.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. брой дни 

с 24-часов валеж >= 40 mm (AMED-CORDEX, RCP8.5 за 

период 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е много висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в защитена зона на НАТУРА 2000. 

Долният край на РЗПРН попада в рамките на природната 

забележителност „Находище на летен дъб – местност 

Паламуд“ по Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Върху КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване, засегнати от някакво събитие. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Няма такива 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Информация за пространственото разпределение на 

икономическите щети е представена на фигурата по-долу 
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10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се използват 

за определяне на дългосрочното развитие в сегашния 

РЗПРН. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономически щети при дъждовни внезапни (поройни) наводнения  

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Мерките за естествено водозадържане по склоновете с цел намаляване на 

преминаващите водни количества биха довели до намаление на ОГЩ с 10% 

2 Подобрения на отводняването чрез УОС в урбанизираната зона биха намалили 

щетите от наводнение със 70% 

3 Мерките за резистентност на собствеността биха довели до намаляване на щетите 

от наводнения с 60% 

26.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

M31-B11 Управление на оттока чрез 

промени в управление на 

земите и мелиоративните 

практики с оглед 

подобряване състоянието на 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Промени в управление на земите за 

намаляване на оттока 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

почвите в земеделски 

райони 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Подобряване на отводняването в 

рамките на урбанизираната зона с 

цел ограничаване на дъждовните 

наводнения 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Защита на собствеността при 

екстремни наводнения. Това 

изисква системи за предупреждение 

при наводнения. Алтернативна 

мярка би била M23-B4 за 

подобряване на устойчивостта на 

собствеността на наводнения 

26.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M31-B11 Управление на оттока чрез 

промени в управление на 

земите и мелиоративните 

практики с оглед 

подобряване състоянието на 

почвите в земеделски 

райони 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

943 000 Ниска 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

678 000 Средна 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

969 000 Ниска 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

26.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на 

УОС. 

Дължина на 

водно течение 

(км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

  

M34-B19a: 

Отводнителни канали 

за отвеждане на 

повърхностни води 

като компонент на УОС 
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27. BG3_APSFR_MA_107 

27.1. Преглед на РЗПРН  

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_107 

Наименование 

на РЗПРН 

 р. Ерекдере – от с. Ловец до с. Бял извор 

Местоположение р. Ерекдере - от с. Ловец до с. Бял извор 

РЗПРН обхваща долината на р. Ерекдере от с. Ловец до с. Бял извор 

В границите на РЗПРН няма защитени зони, въпреки че на 1 км надолу по течението на Бял извор е 

разположена една защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – 

„Пропадналото блато” и една зона по Натура 2000 – „Река Мартинка”. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Ерекдере западно от Ловец (поглед надолу по течението, източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

27.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 2 483 2 Тясна речна долина с две населени места: 

обхватите на заливане са малки 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: р. Ерекдере. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 
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Фигура 1.2 Речно наводнение 

27.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_107: р. Ерекдере - от  с. Ловец до с. Бял извор е включен като РЗПРН в настоящия 

цикъл на прилагане на ДН. Районът не е бил идентифициран при първия цикъл. Това е направено на 

база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., наличие на елементи на 

риска и експертна оценка.   

27.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Настоящият РЗПРН не е бил включен в първия цикъл на ПУРБ. 

27.1.4. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 
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 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 

27.2. Оценяване на мерките  

27.2.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. брой дни 

с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2051-2080 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 

mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията. 

4 Информация за защитени 

територии 

В РЗПРН не попадат защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. Липсват зони по НАТУРА 

2000. 

5 Източници на замърсяване  Няма източници на замърсяване. 

6 Ерозия и седиментация Районът е предимно селскостопански, преносът на фини 

седименти е вероятен. 

7 Язовири и водоеми На територията РЗПРН има 4 сравнително малки водоема. 

Два от тях са с разрушена язовирна стена след 

наводнението през 2014 г. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Номер 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Стара Загора в рамките на район BG3_APSFR_MA_107 не 
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са планирани нови зони за устройствено развитие на 

територията. 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Мярка M32-B9b: Основно обновяване или ремонт на съществуващ язовир (ретензионен 

обем или  модифициране на преливник) с цел осигуряване на защита от наводнения е 

изключена поради високите разходи и сравнително ниските щети. 

2 Мерки за постигане на вътрешна ретензия за насърчаване на водозадържане чрез 

природосъобразни решения са предпочетени пред решения за външна ретензия, 

насърчавайки динамични сценарии на преминаващи водни количества, прогнозирани за 

събития с голям период на повторение (напр. обезпеченост 0,1%) 

3 M33-B15c: по-голяма защита от риск от наводнения, включени са само речните участъци 

в близост до урбанизираните територии в РЗПРН. 

27.2.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Поддръжка на речното корито и контролиране на 

растителността в рамките на урбанизираната 

територия на Ловец (600 m), Тракия (700 m), Бял 

извор (1 000 m) 

M31-B7a Задържане на водни 

обеми (ретензия) в 

основното корито и/или 

заливната низина, без 

да е необходима 

структурна намеса в 

речното легло. 

Речно Прилагане на природосъобразни решения, 

целящи забавяне/ретензия на високата вълна 

посредством увеличаване на съпротивлението 

на водното течение и респективно покачване на 

водните нива в коритото и заливната низина 

нагоре срещу течението от рисковите райони (15 

ха) 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно Намеси по отношение на двата водоема на 

територията на РЗПРН. Приложимостта следва 

да бъде оценена. 

*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 

27.2.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 

Мярка Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M31-B7a Задържане на водни обеми 

(ретензия) в основното 

корито и/или заливната 

низина, без да е 

необходима структурна 

намеса в речното легло. 

Речно 22 845 Ниска 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно 390 128 Ниска 

Оценените мерки са с нисък общ резултат разходи - ползи, поради което за този РЗПРН не са избрани 

мерки от разширения анализ на разходите и ползите на ниво РЗПРН. Това се обяснява с общите 

ниски нива на риск, оценени в КЗРН. Това не изключва потенциално прилагане и ползи от 

допълнителни хоризонтални мерки на национално ниво или на ниво район за басейново управление.   

Препоръчително е този РЗПРН да се преразгледа в следващия цикъл на предварителна оценка на 

риска от наводнения. 

28. BG3_APSFR_MA_108 

28.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 108 

Наименование 

на РЗПРН 

гр. Стара Загора 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Сазлийка → 

Бедечка р. 

Област Стара Загора, община Стара Загора 

Този РЗПРН обхваща дъждовни-градски наводнения в Стара Загора. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 
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Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

28.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Дъждовно-

градско 

2 646 447 7 324 Дъждовни-градски наводнения в Стара 

Загора. В риск от наводнения са здравни, 

образователни, водоснабдителни и енергийни 

обекти. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Дъждовно-градско наводнение 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Дъждовно-градско наводнение 
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28.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_108: гр. Стара Загора е включен като РЗПРН в настоящия цикъл на прилагане на 

ДН. Това е направено на база на значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г., 

наличие на елементи на риска, моделиране на потенциално бъдещо дъждовно-градско наводнение 

и експертна оценка. РЗПРН не е бил част от първия цикъл. 

28.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Неприложимо 

28.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 

28.3. Оценяване на мерките  

28.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 

г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, 

RCP4.5 за период 2071-2100 г.), 5. брой дни с 24-часов 

валеж >= 40 мм (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2051-

2080 и 2071-2100 г.), 6. брой дни с 24-часов валеж >= 40 

mm (AMO осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 
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2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Не е от значение за дъждовни-градски наводнения 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Дъждовно-градско наводнение се управлява чрез градските 

отводнителни системи. Не е установена информация за 

градските отводнителни системи в Стара Загора и те не са 

включени в моделирането на заплахата от наводнения. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии или в зона по НАТУРА 

2000. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН са идентифицирани четири източника на 

замърсяване, засегнат при събитие с обезпеченост 5% и 

1%, и седем при наводнение с обезпеченост 0,1%. 

6 Ерозия и седиментация Не е от значение за дъждовни-градски наводнения 

7 Язовири и водоеми На Бедечка река има водоем 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Рискът е разпространен в целия град. Информацията е 

представена на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Стара Загора в рамките на район BG3_APSFR_MA_108 са 

планирани нови индустриални зони. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при дъждовни-градски наводнения 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 
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№ Описание на допуснатото 

1 Би било възможно да се подобри градската отводнителна мрежа с помощта на 

решения за УОС 

2 Би било възможно да се използват мерки за природно-базирани решения за 

управление на риска от наводнения по хълмовете около града 

28.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M34-B12 Елементи на УОС за намаляване 

на пика на високите води. 

Дъждовн

о-градско 

Елементи на УОС за 

намаляване на повърхностния 

отток и ограничаване на 

наводненията 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС. 

Дъждовн

о-градско 

Елементи на УОС за 

увеличаване на капацитета за 

отводняване и ограничаване на 

наводненията 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Дъждовн

о-градско 

Природно-базирани решения за 

управление на риска от 

наводнения, които се прилагат 

по хълмистите райони около 

града, с цел намаляване на 

повърхностния отток към 

урбанизираната зона 

28.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотнош

ението 

ползи - 

разходи 

M34-B12 Елементи на УОС за намаляване на 

пика на високите води. 

Дъждовн

о-градско 

6 900 000 Висок 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотнош

ението 

ползи - 

разходи 

M34-B19a Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на 

УОС. 

Дъждовн

о-градско 

9 700 000 Висок 

M31-B10b Природосъобразни водозадържащи 

елементи, разпределени по целия 

водосбор. 

Дъждовн

о-градско 

390 000 Висок 

Двата типа решения за УОС са оценени, изхождайки от цялата урбанизирана територия, но е 

вероятно да се използва комбинация от водозадържане в някои райони и проводимост в други като 

част от свързана мрежа за УОС. Също така е вероятно зони за инфилтрация да формират част от 

цялостната система (например водопропускливи настилки), особено когато липсва достатъчно място 

за други елементи на УОС 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  

 

 

Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

28.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

M34-B12: Елементи на УОС за 

намаляване на пика на високите води 

M34-B19a: Отводнителни 

канали за отвеждане на 

повърхностни води като 

компонент на УОС 

M31-B10b: 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

230 

 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-B12 Елементи на УОС за намаляване 

на пика на високите води. 

Брой нови елементи 

на УОС за 

намаляване на пика 

на високите води. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС. 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Площ на територията 

на водозадържане 

(ха). 

Или 

Брой на елементите 

на водозадържане. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.2 
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29. BG3_APSFR_MA_11 

29.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 11 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Въча - от гр. Кричим до с. Куртово Конаре 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Въча 

Област Пловдив, общини Кричим, Перущица и Стамболийски 

Районът обхваща долината на р. Въча от гр. Кричим (7 752 жители) до с. Куртово Конаре (2 443 

жители). . РЗПРН обхваща около 10 км от поречието на реката.  Над РЗПРН са разположени два 

комплексни язовира – Въча и Кричим, които са част от каскадата Доспат-Въча. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Въча в Кричим, бул. Александър Стамболийски. поглед нагоре по течението  

 

Защитна стена на десния бряг в Кричим 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

29.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите 

на РЗПРН 

Речно 109 863 242 Обширни наводнения в заливната равнина 

над вливането с р. Марица. Най-голям е 

рискът от наводнения в Кричим. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 
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 Речно наводнение: р. Въча  

 преливане на язовир - влияние на язовир Кричим върху подязовирния участък при преливане 

през преливника (само заплаха от наводнение) 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

29.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_11:  р. Въча - от гр. Кричим до с. Куртово Конаре е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и изследване на влиянието на яз. Кричим при 

преливане в подязовирния участък. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, районът е удължен надолу по течението на р. Въча с 3,4 км 

за да обхване урбанизираната територия на с. Куртово Конаре. От района е изключен участък по р. 

Въча от яз. Кричим до началото на гр. Кричим с дължина 5,9 км поради липса на елементи на риск и 

това, че картирането в предходния цикъл на ДН не е показал наличие на риск за този тип наводнения. 

Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

По отношение на разглежданите типове наводнения няма промяна. 

29.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 17 мерки с общ бюджет в размер на около 2 мил. лв., които включват 

следното: 

 Почистване на речното корито на р. Въча  
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 Отстраняване на твърди вещества от коритото на р. Въча 

 Изграждане на защитни и регулиращи съоръжения за задържане на наноси 

 Залесяване на голи площи във водосбора на яз. Кричим и други язовири нагоре по течението 

на р. Въча 

 Поддържане на облекчителните съоръжения при язовирните стени  

 Изграждане на нови защитни стени в рамките на гр. Кричим 

 Възстановяване на слегнали участъци от предпазните диги по р. Въча в рамките на гр. Кричим 

 

Статусът на изпълнението на мерките се определя на база информация, предоставена от 

компетентните органи: Следните мерки са приложени: 

 Почистване на речното корито на р. Въча е предприето през 2015 г. 

 Яз. Кричим - изготвяне на проект за изграждане на локална разкривателна система и 

проектиране и изграждане (инженеринг) на система за сеизмичен мониторинг. 

 Яз. Цанков камък - изграждане на система за видеонаблюдение  

 

Освен това е започнало изпълнението на следната мярка: 

 EARBD_15 - Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на р. Въча при  Куртово 

Конаре 

 

29.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 

29.3. Оценяване на мерките  

29.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-
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наводнение и върху 

валежите 

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 

24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 

2051-2080 и 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. В този 

РЗПРН пригодността е в много ниска степен, тъй като във 

планинските водосбори вече има редица големи водоема. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Има изградени защитни стени в рамките гр. Кричим и диги 

по речните корита в други части на РЗПРН. Разширено е и 

коритото на реката в рамките на Кричим. Тези мерки 

допринасят за намаляване на текущия риск от наводнения. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в рамките на защитена зона по НАТУРА 

2000 с код BG0000424 – Река Въча – Тракия, която е ЗЗО и 

СКЗ. Защитените зони обхващат голяма част от речния 

коридор и заливните равнини под гр. Кричим. 

Коридорът на река Въча е покрит с естествена 

растителност и изкуствени насаждения от хибридна 

топола. Зоната е местообитание за много видове птици, 

растения, риби, земноводни и влечуги. Популациите на 

птиците са нестабилни поради рядката горска и храстова 

растителност в долината на реката.  

Зоната по НАТУРА 2000 с код BG0001030 – Родопи - 

Западни, която е ЗЗО и СКЗ, обхваща планинските райони 

над Кричим. ЗЗО включва огромни иглолистни и смесени 

гори. Районът е почти безлюден.  

Западно от РЗПРН са разположени зоните BG0000254 и 

BG0002057 – Бесапарски ридове, съответно по 

Директивата за местообитанията и Директивата за 

птиците. 

В горния край на РЗПРН се намира поддържаният 

резерват Изгорялото гюне, а в долния –  защитената 

местност Кричим. И двете защитени територии са обявени 

за такива по Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН е установен един източник на замърсяване, 

засегнат при събитие с обезпеченост 1% и 0,1%. 

 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми По горното течение на реката има два големи язовира в 

каскада - яз. Въча и яз. Кричим. Още по-нагоре по течението 
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има и други големи водоеми – яз. Цанков камък. Всички те 

са част от каскадата Доспат – Въча. 

Един малък язовир на десен приток, вливащ се в р. Въча в 

горната част на Кричим. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Разпределението на икономическите щети е представено 

на фигурата по-долу. Основните зони с потенциални щети 

от наводненията са Кричим и Куртово Конаре. Има известни 

щети и в Ново село. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Кричим в рамките на район BG3_APSFR_MA_11 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, смесени многофункционални зони, зони за 

рекреация и земеделски и горски територии с разрешение 

за смяна на предназначение. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Обхватът на заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 
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№ Описание на допуснатото 

1 Възможно е водоемите нагоре по течението да се използват за контролиране на 

наводненията. Разглеждат се общо 5 водоема. Приложимостта на тази мярка трябва 

да бъде проверена. 

2 В Кричим е възможно използването на разглобяеми защитни съоръжения  Това 

решение изисква системи за предупреждение при наводнения, което да даде време 

за поставянето на защитните съоръжения. 

3 Разпределение на щетите: Кричим (десен бряг) - 50%; Кричим (ляв бряг) - 20%; 

Куртово Конаре (10%); Ново село (10%) 

29.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

 

 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ 

язовир. 

Речно Намаляване на преминаващите 

водни количества, използвайки 

наличните водоеми нагоре по 

течението (5 язовира). 

Приложимостта на тази мярка 

трябва да бъде проверена. 

M33-

B22b 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги без допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речно Надграждане на съществуваща 

защитна стена на десния бряг с 

дължина 1,2 км в зоната с най-

голям риск 

M33-B23 Разглобяеми защитни 

съоръжения (с постоянни 

фундаменти) 

Речно Използване на разглобяеми 

защитни съоръжения на двата 

бряга (1,5 км дълги), позволявайки 

пространство за реката, където е 

възможно 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно Защита на собствеността при 

екстремни наводнения. Тази мярка 

изисква системи за прогнозиране 

на наводнения, което да осигури 

време за инсталиране на 

защитните средства. Мярка M23-

B4 (методи за подобряване на 

устойчивостта на собствеността) е 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

възможна алтернатива при 

липсата на надеждни системи за 

прогнозиране на наводнения. 

29.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотнош

ението 

ползи - 

разходи 

M32-B9c Промени в правилата за експлоатация 

на съществуващ язовир. 

Речно 971 000 Средна 

M33-

B22b 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги 

без допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура.  Кричим (десен бряг) 

Речно 1 099 000 Ниска 

M33-B23 Разглобяеми защитни съоръжения (с 

постоянни фундаменти). Кричим (и 

двата бряга) 

Речно 4 360 000 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване на 

резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Речно 388 000 Средна 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

29.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M32-B9c Промени в правилата за експлоатация 

на съществуващ язовир. 

Ретензиран обем (m3) 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.3 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2 

  

M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

M32-B9c: Промени в правилата 

за експлоатация на 

съществуващ язовир 
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30. BG3_APSFR_MA_12 

30.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG1_APSFR_MA_12 

Наименование 

на РЗПРН 

Девинска река - гр. Девин 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Въча → Девинска р. 

Районът обхваща долината на Девинска р. в рамките на гр. Девин (5 874 жители) и неин безименен 

ляв приток, който протича през града.  

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Девинска река в центъра на Девин, мост Старата върба, поглед нагоре по течението 

(източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

30.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно  31 697  76 Река, която протича през Девин и причинява 

умерени наводнения и при трите разглеждани 

обезпечености 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

 157 788  137 Широк обхват на заливане в града при 

дъждовни наводнения с обезпеченост 5% и 

увеличение на мащабите при по-големи 

наводнения. Наводнения от планинските 

райони около града 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения по ДН са: 
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 Речно наводнение - Девинска река; 

  Дъждовно внезапно (поройно) наводнение – безименен ляв приток на Девинска рейка. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 

 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

30.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_12: Девинска р. - гр. Девин е включен като РЗПРН в предходния цикъл на прилагане 

на ДН. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с 

обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, към района е добавен нов участък по Девинска р. с дължина 

840 m в горната част над гр. Девин за изследване на речен тип наводнения. Добавен е и нов участък 

за изследване на дъждовен-внезапен (пороен) тип наводнения по безименна река, ляв приток на 

Девинска р., протичаща през гр. Девин. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която 

представя РЗПРН. 
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30.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките от първия цикъл могат да бъдат обобщени, както следва: 

 Почистване на речното корита 

 Нови или надграждане на съществуващи защитни стени 

 Залесяване 

 Избягване на дейности, които оказват негативно въздействие върху водосбора  

Общият бюджет за тези дейности е в размер на 5,7 мил. лв. По-голямата част от бюджета (96%) е за 

изграждане на нови или надграждане на съществуващи защитни стени, което показва, колко важна е 

тази мярка. 

Почистването на коритото на река Девинска в Девин е приключило. 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 MA_12_12 - Изграждане на масивен стоманобетонен парапет над каменно зидана подпорна 

стена (на мястото на съществуващия стоманен) по левия бряг на р. Девинска в участък с 

дължина 370 м и долен край, фиксиран на приблизително 130 м нагоре по течението от моста 

на ул. "Освобождение". Височината на парапета е приета 1 м. 

 

 MA_12_15 - Изграждане на нова стоманобетонова стена по левия бряг на р. Девинска в 

участъка нагоре по течението от моста на ул. "Освобождение" с приблизителна дължина 130 

м . Височината на стената е приета 3 м. 

 

30.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони 

 

30.3. Оценяване на мерките  

30.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 
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Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 

2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е много ниска. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Речното корито в рамките на Девин е разширено и има 

издигнати защитни стени, но пространството е много 

ограничено. Не са установени подробности за тези мерки. 

4 Информация за защитени 

територии 

Част от РЗПРН попада в обхвата на защитена зона по 

НАТУРА 2000 Родопи-Западни (Кодове на зоната 

BG0001030 и BG0002063, съответно СКЗ и СЗЗ). Това 

включва речния коридор над и под гр. Девин и някои от 

планинските дерета по южната граница на населеното 

място. 

Източно от РЗПРН има друга СЗЗ: Триград-Мурсалица 

(BG0002113). 

Има две защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии: „Поречието на река Девинска“, 

разположена в горното течение на Девинска река, и 

„Хръстево“ – в местността северно от града. 

5 Източници на замърсяване  Сред потенциалните източници на замърсяване са 

индустриалните зони над и под града.  

6 Ерозия и седиментация Наблюдава се седиментация в речното корито, особено 

там където е разширявано. Запушването на речното 

корито се влошава от наличието на растителност. 

7 Язовири и водоеми Във водосбора има 3 комплексни язовира, но те са на 

повече от 20 км нагоре по течението – яз. Тошков чарк, яз. 

Беглика и яз. Голям Беглик, както и един язовир 

разположен под РЗПРН – яз. Цанков камък. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Разпределението на икономическите щети е представено 

на фигурата по-долу. Щетите са разпръснати из зоните на 

риск от наводнения. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Девин в рамките на район BG3_APSFR_MA_12 са 

планирани нови смесени многофункционални зони и зони 

за озеленяване. 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

243 

 

 

Фигура 1.4а Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

 

Фигура 1.4б Разпределение на икономическите щети при дъждовни внезапни (поройни) 

наводнения. Щетите са показани с малките квадратчета (като червените квадратчета 

представляват най-големите щети). Обхватът на заливане при обезпеченост 1% е показан в 

оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Речни наводнения: 50% от щетите са в центъра на града (ляв бряг). Ще са 

необходими защитни съоръжения с дължина 1000 m, за да бъде предпазена тази зона 

2 Речни наводнения: 30% от щетите са в двете индустриални зони. Ще са необходими 

защитни съоръжения с дължина 700 m, за да бъдат предпазени тези зони 

3 Щетите от дъждовни внезапни (поройни) наводнения възникват в цялата залята зона, 

като 90% са основно в града (площ от около 100 ха) 

4 Водозадържане нагоре по течението при речни наводнения няма да е възможно 

(много ниска степен на пригодност) 
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5 Ретензия нагоре по течението при дъждовни внезапни (поройни) наводнения не е 

практично решение, поради стръмния характер на склоновете и дерета в долината 

30.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни 

контролни органи, 

ако е необходимо 

Речно Градски център ( 1000 m нова защитна 

стена) 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни 

контролни органи, 

ако е необходимо 

Речно Индустриалните зони над и под града (нови 

защитни стени с дължина 700 m) 

M34-

B19a 

Отводнителни 

канали за 

отвеждане на 

повърхностни води 

като компонент на 

УОС 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Отводнителни канали, които да отвеждат 

водните количества при дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения към реката като част 

от отводнителна система, която може да 

включва подобрения по пътищата с цел 

насочване на водата по пътищата към 

отводнителните канали 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори 

Речно Река през Девин 

M23-B4 Съвременни 

методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост 

Речно / 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

За избрани имоти с висок потенциал за 

щети, включително промишлени сгради. Не 

се предвижда за всички сгради в риск. 

*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 

30.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо 

Речно 1 523 005 Ниска 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо 

Речно 852 883 Ниска 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

1 026 809 Средна 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване на 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

Речно / 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

99 177 Средна 

Предпочитаната мярка по отношение на дъждовни внезапни (поройни) наводнения са отводнителни 

канали за повърхностни води в рамките на и около града, които да заустват водата в реката (или в 

потенциални ретензионни зони). Предпочитаната мярка по отношение на речните наводнения е 

съвременни методи за подобряване на устойчивостта на избрани сгради на наводнения. Мерките, 

свързани със защитни стени, не са разходно ефективни. 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  

 

Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

M34-B19a: Отводнителни канали 

за отвеждане на повърхностни 

води като компонент на УОС 

M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост 
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30.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-

B19a 

Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на 

УОС 

Дължина на 

водно течение 

(км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.2, 3.3 

M23-B4 Съвременни методи за подобряване  

на устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост 

Брой 

недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

издръжливост 

при наводнения 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.2 
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31. BG3_APSFR_MA_13 

31.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 13 

Наименование 

на РЗПРН 

Стара р. (Пещерска) - от гр. Пещера до гр. Стамболийски 

Местоположение Област Пазарджик, общини Пещера, Брацигово и Пазарджик; 

област Пловдив, общини Кричим и Стамболийски 

 

Районът обхваща 22 км от поречието на р. Стара р. (Пещерска) от гр. Пещера до вливането в р. 

Марица. В РЗПРН попадат следните населени места: Пещера (15 452 жители), Бяга (1 230), 

Исперихово (1 911), Кричим (неурбанизирана територия), Куртово Конаре (2 443), Ново село (2 484) и 

Стамболийски (неурбанизирани територия). 

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Стара река през индустриалната зона, западно от гр. Пещера, (поглед нагоре по 

течението) 

 

Стара река, заливни равнини под Исперихово, северно от Кричим 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

31.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 
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Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 214 142 406 Известни наводнения в Пещера и ниската част 

на с. Бяга при екстремни наводнения. 

Наводнения в Исперихово и ниските части на 

Куртово Конаре и Ново село. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

31.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_13: Стара р. (Пещерска) - от гр. Пещера до гр. Стамболийски е включен като РЗПРН 

в предходния цикъл на прилагане на ДН. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени. Направена е лека корекция 

на геометрията на линията, която представя РЗПРН. Няма промяна и в разглежданите типове 

наводнения. 
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31.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани общо 34 мерки с общ бюджет в размер на около 6 мил. лв. Те могат 

да бъдат обобщени, както следва: 

 Възстановяване и надграждане на диги на Стара река 

 Подобряване на проводимостта чрез премахване на растителност и материали от речното 

корито и модификация на мостове в Пещера 

 Подобряване на проводимостта чрез почистване на коритото на Стара река, включително в 

рамките на Бяга, Исперихово, Куртово Конаре и Ново село 

 

Разходите за мерките, свързани с подобряването на проводимостта, представляват около 12% от 

бюджета за този РЗПРН, а за дейностите по изграждане на защитни съоръжения - около 86%. 

 

Извършено е почистване на коритото на Стара река в някои участъци, по-специално по поречието на 

Стара река в населените места Пещера, Табачка и Бяга (код на мерките от първи цикъл)  

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 

 MA_13_03 За участъка южно от гр. Пещера – Почистване коритото на р. Стара река от 

дървета, храсти и наноси с цел увеличаване на общата хидравлична проводимост в участъка 

м-ду Бетонов център Табахната и гр. Пещера. 

 MA_13_36 За участъка при с. Бяга - Периодично почистване коритото на р. Стара река от 

дървета, храсти и наноси с цел увеличаване на общата хидравлична проводимост в участъка 

м-ду гр. Пещера и с. Бяга. 

 MA_13_36 За участъка северно от гр. Пещера - Периодично почистване коритото на р. 

Стара река от дървета, храсти и наноси с цел увеличаване на общата хидравлична 

проводимост в участъка м-ду гр. Пещера и с. Бяга. 

 

31.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.2 Подобряване на защитата на индустриалните обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 
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31.3. Оценяване на мерките  

31.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 

24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 

2051-2080 и 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Има приложени мерки за управление на наводненията в 

този РЗПРН, включително участък с корекции на реката в 

рамките на Пещера, както и някои защитни стени и диги в 

селските райони. Не е открита информация за тези мерки 

за управление на наводненията. 

По двата бряга на Стара река има изградени диго от с. 

Бяга до вливането с р. Марица. 

4 Информация за защитени 

територии 

Части от речния коридор и заливните равнини попадат в 

зони по НАТУРА 2000, включително голямата заливна 

равнина около Исперихово – BG0000254 и BG0002057 

(Бесапарски ридове). Горната част на РЗПРН е в близост 

до зоната по НАТУРА 2000 с код BG0002063 – Западни 

Родопи, СЗЗ като място за хранене на много хищни птици, 

гнездящи по северните склонове и дерета на Родопите. 

Долният край на РЗПРН попада в зоните BG0000578 и 

BG0002087, съответно река Марица и Марица-Пловдив, 

ЗЗО и СЗЗ. 

РЗПРН не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН са идентифицирани три източника на 

замърсяване, засегнат от събитие с обезпеченост 5%, 

шест източника, засегнат от наводнение с обезпеченост 

1%, и осем при обезпеченост 0,1%. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 
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7 Язовири и водоеми Няколко малки язовира са разположени на Равногорска 

река, десен приток на Стара река, вливащ се в нея преди с. 

Бяга. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Информация за разпределението на икономическите щети 

е представена на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Пещера, Брацигово, Кричим в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_13 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани 

(жилищни и индустриални), смесени многофункционални 

зони, техническа инфраструктура и земеделски и горски 

територии с разрешение за смяна на предназначение. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Широкообхватна заливна равнина между Исперихово и Ново село, която е подходяща 

за водозадържане 

2 Възможно е да се подобри проводимостта на речното корито през центъра на Пещера 

3 Възможно е прилагането на мерки за резистентност на собствеността в малките села 

и други зони в риск от екстремни наводнения. Мярката изисква системи за 

предупреждение при наводнения. Алтернативна мярка би била подобряване на 

устойчивостта на собствеността на наводнения 

4 При първия цикъл са идентифицирани мерки за надграждане на защитните 

съоръжения във всяко село, но е малко вероятно това да е ефективен подход от 

BYAGA 

KURTOVO KONARE 

NOVO SELO 

ISPERIHOVO 

PESHTERA
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гледна точка на разходите поради големите оразмерителни преминаващи водни 

количества и високите разходи за строителство 

5 Разглежданите щети са разпределени по следния начин: Пещера - 45%; Бяга - 5%; 

Исперихово - 15%; индустриална зона южно от Куртово Конаре - 12%; Куртово Конаре 

- 8%; Ново село - 15% 

31.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

(Пещера) 

Речно Подобряване на проводимостта 

през Пещера  Тази мярка е 

идентифицирана с висок 

приоритет в първия цикъл. 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или 

изпомпване за контрол на 

водните количества или 

нива. (Исперихово) 

Речно Временно водозадържане в 

широкообхватната заливна 

равнина южно от Исперихово.  

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. (Пещера, 

Бяга, Исперихово, Куртово 

Конаре) 

Речно Защита на собствеността от 

екстремни наводнения в селата 

нагоре по течението. Мярката 

изисква системи за 

предупреждение при 

наводнения. Алтернативна 

мярка би била подобряване на 

устойчивостта на собствеността 

на наводнения 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Речно 6000 m надграждане на 

защитни съоръжения в Пещера, 

Исперихово, Куртово Конаре, 

Ново село - подобно на 

мащабите, идентифицирани в 

първия цикъл 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо (Пещера) 

Речно 1200 m нови защитни 

съоръжения в Пещера за 

зоните с най-висок риск 

*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 
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31.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 години, 

лв. 

Обща оценка 

на 

съотношение

то ползи - 

разходи 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на 

водните количества или нива 

(Исперихово) 

Речно 1 400 000 Средна 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

(Пещера, Бяга, Исперихово, 

Куртово Конаре) 

Речно 398 000 Средна 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речно 575 000 Ниска 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо (Пещера) 

Речно 1 430 000 Ниска 

Мерките за резистентност на собствеността са най-ефективни с оглед разходите. Те могат да бъдат 

приложени за целия РЗПРН, ако другите мерки не са разходно ефективни. Този тип мерки обаче 

изискват системи за предупреждение при наводнения, за да има време за инсталиране на 

оборудването. Ако това е невъзможно, алтернативно може да се приложи мярка M23-B4 относно 

устойчивостта на собствеността. 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  
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*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5.  

Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

31.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез изграждане 

на надлъжни хидротехнически 

съоръжения или изпомпване за 

контрол на водните количества или 

нива 

Ретензиран обем 

(m3) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.4 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

резистентност 

при наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

  

*M33-B15c: Поддържане на 

растителността в речни корита 

и коридори 

M31-B8d: Временно наводняване на 

земеделски площи чрез изграждане на 

надлъжни хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на водните 

количества или нива 

M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост 
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32. BG3_APSFR_MA_14 

32.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_14 

Наименование 

на РЗПРН 

Стара р. (Пещерска) - гр. Батак  

Местоположение Област Пазарджик, община Батак 

РЗПРН обхваща долината на р. Стара р. (Пещерска) и десния й приток Карлъшка р. в рамките на гр. 

Батак. 

Средна до висока степен на растителна покривка, видима в целия РЗПРН. Вертикални бетонни и 

тухлени/каменни стени на левия и десния бряг в рамките на урбанизираната зона. Участък от речното 

корито (420 m) е покрит в центъра на града. Прогнозираният обхват на заливане при обезпеченост 

1% е ограничен предимно в рамките на речното корито, с известно наводняване в североизточната и 

югозападната част на града. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Стара река, гр. Батак, ул. Спартак (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

32.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 23 851 8 Населено място в планински район, засегнато 

от наводнение от тесен речен коридор, 

предимно при събитие с обезпеченост 0,1% 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: Стара (Пещерска) река, Карлъшка река  

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 
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Фигура 1.2 Речно наводнение 

32.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_14: Стара р. (Пещерска) - гр. Батак е включен като РЗПРН в предходния цикъл на 

прилагане на ДН. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с 

обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, районът удължен нагоре по течението на Стара р. 

(Пещерска) с 1,2 км и надолу по течението с 240 m, за да обхване изцяло урбанизираната територия 

на гр. Батак. От района е изключен участък от р. Карлъшка, десен приток на р. Стара река, в горната 

й част с дължина 840 m, защото картирането, извършено в предходния цикъл на ДН, не е показало 

наличие на засегнати елементи на риск от този тип наводнение. Направена е лека корекция на 

геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

По отношение на разглежданите типове наводнения няма промяна. 

32.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Обобщение на мерките от първи цикъл: 

 Контрол на седиментацията и ерозията: отстраняване на отложени твърди вещества, 

изграждане на ретензионни обеми и почистване на отломки 

 Почистване на речното корито и бреговете 

 Поддръжка и възстановяване на съществуващи защитни стени 

 Изграждане на нови защитни стени 

 Премахване на борд и изграждане на нов мост на Карлъшка река. 

Общият бюджет за мерките от първи цикъл (общо 18, като се броят едни и същи мерки, предложени 

в различни зони на РЗПРН) е 3 374 940 лв.  

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 
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 MA_14_09; MA_14_11; MA_14_17 - Укрепване коритото на р. Стара река, чрез изграждане на 

подпорни стени в град Батак“ в регулационните граници на гр. Батак, с възложител Община 

Батак. 

 MA_14_17 - За частта от участъка северно от гр. Батак - Почистване на речното корито от 

дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други 

натрупвания. 

 

32.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 

32.3. Оценяване на мерките  

32.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-

2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Коритото на Стара река е разширено и облицовано, а от 

снимките е видно наличието на защитни стени в 

урбанизираната територия, с изключение на малки речни 

участъци в града и в западната индустриална зона. Тези 

мерки ще намалят риска от речни наводнения. Липсва 

съответна информация за Карлъшка р. - вероятно няма 

мерки срещу наводненията. 
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4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000 Западни Родопи 

(СЗЗ по Директивата за птиците, код на обекта: 

BG0002063). РЗПРН не попада в защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии.  

5 Източници на замърсяване  Нe 

6 Ерозия и седиментация Контрол на наносните отложения и ерозията са включени 

като мерки в първия цикъл. 

7 Язовири и водоеми Яз. Батак е разположен северозападно от гр. Батак. Не е 

свързан с речната мрежа на настоящия РЗПРН. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Разпределението на икономическите щети е представено 

на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Очакваното намаление на щетите и засегнатите хора от прилагането на различните 

разгледани мерки е, както следва: 

 Изграждане на нови защитни стени в югозападната част на града: намаляване на 

щетите с 25% и на засегнати хора с 10%  

 Възстановяване на съществуващи защитни стени в рамките на града: намаляване 

на щетите с 56% и на засегнати хора с 90% 

 мерки за устойчивост на собствеността в северозападната част на града: 

намаляване на щетите с 15%, около 0,85 ха 
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№ Описание на допуснатото 

 поддръжка на речното корито: очаквано намаляване на щетите с до 10% 

32.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Поддържане на речното корито, 

включително контрол на 

растителността с особен акцент в 

горната част на РЗПРН (общо 

3000 m)  

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, наноси 

и на запушвания на речните 

легла. 

Речно Отстраняване на отложени 

твърди вещества (1000 m) 

Съсредоточено около мостове. 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речно Възстановяване на 

съществуващи защитни стени в 

рамките на урбанизираната зона 

на града (и двата бряга, общо 

1000 m) 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

Речно Изграждане на нови защитни 

стени в югозападната част на 

Батак (400 m) 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу 

наводнения. 

Речно Мерки за устойчивост на 

собствеността в североизточната 

част на Батак (около 0,85 m) 

*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 

32.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка на 

съотношен

ието ползи 

- разходи 

M33-B14a Отстраняване на тиня, наноси и 

на запушвания на речните 

легла. 

Речно 198 621 Ниска 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи 

защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Речно 397 242 Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако 

е необходимо. 

Речно 238 345 Ниска 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Речно 82 902 Средна 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  

 

 

 

Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

32.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

 

M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 

M23-B4: Съвременни методи за подобряване  на 

устойчивостта на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения 
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Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане 

на съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.4 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта 

на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Брой недвижими имоти, 

предмет на мерки за 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.2, 2.3 
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33. BG3_APSFR_MA_15 

33.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR MA 15 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Тополница - от с. Лесичово до гр. Пазарджик 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → р. Тополница, 

Елшишката р., Телки дере 

Област Пазарджик, общини Лесичово и Пазарджик 

Районът обхваща 45 км от долината на р. Тополница от с. Лесичово до вливането ѝ в р. Марица при 

гр. Пазарджик, както и левия ѝ приток Елшишката р. и нейния ляв приток р. Телки дере. Най-голямото 

населено място в РЗПРН е гр. Пазарджик (66 690 жители) – 14-ти по големина в страната. Другите 

населени места в близост до РЗПРН са селата: Лесичово (775), Калугерово (1121), Динката (1154), 

Памидово (360), Юнаците (1412), Априлци (467), Гелеменово (658), Сарая (1286), Ивайло (2574), 

Драгор (1340). 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Тополница при с. Лесичово, поглед нагоре по течението 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

33.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 442 608 1 234 ОГЩ са големи, а щетите при събитие с 

обезпеченост 0,1% са в много висока степен.  

Има и голям брой хора в риск. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение – р. Тополница, Елшишката р., р. Телки дере; 

 Изследване на влиянието на яз. Тополница при преливане в подязовирния участък. 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 
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Фигура 1.2 Речно наводнение 

33.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_15: р. Тополница - от с. Лесичово до гр. Пазарджик е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и изследване на влиянието на яз. Тополница 

при преливане в подязовирния участък. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват към района е добавен участък от р. Телки дере (ляв приток 

на Елшишката р.) в рамките на с. Гелеменово за изследване на речен тип наводнения. От района са 

изключени малки участъци от горните части на р. Тополница и Елшишката р., защото картирането, 

извършено в предходния цикъл на ДН, не е показало наличие на засегнати елементи на риск от този 

тип наводнение. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

По отношение на разглежданите типове наводнения няма промяна. 
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33.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 24 мерки с общ бюджет в размер на около 3,3 мил. лв.  Те са 

обобщени, както следва: 

 Поддръжка на яз. Тополница, приблизително 3% от бюджета за този РЗПРН; 

 Залесяване в горе разположения водосбор на яз. Тополница (приблизително 0,3% от 

бюджета); 

 Лесичово – почистване на речното корито и поддържане на защитните съоръжения, около 

10% от бюджета за РЗПРН; 

 Калугерово – почистване на речното корито, поддържане и надграждане на съществуващи 

защитни съоръжения, около 38% от бюджета за РЗПРН; 

 Динката - почистване на речното корито и мерки за естествена ретензия като полдери и малки 

буферни басейни за водозадържане, около 27% от бюджета за РЗПРН; 

 Юнаците – почистване на речното корито и премахване на прегради, около 14% от бюджета 

за РЗПРН; 

 Априлци – почистване на коритото и бреговете на р. Елшишката, около 2% от бюджета за 

РЗПРН; 

 Гелеменово – почистване на коритото и бреговете на р. Елшишката, около 3% от бюджета за 

РЗПРН; 

 Сарая – почистване на коритото и бреговете на р. Елшишката, около 4% от бюджета за 

РЗПРН; 

Мерките за р. Марица, включително защитни съоръжения за Пазарджик, са разгледани отделно в 

BG3_APSFR_MA_101. 

Мерките, чието изпълнение е започнало, са свързани с почистване на речни корита и премахване на 

препятствия на няколко места, включително селата Лесичово, Калугерово, Тополница, Церово и 

между селата Памидово и Динката (кодове на мерките от първи цикъл: MA_15_11, MA_15_15, 

MA_15_16, MA_15_17, MA_15_19, MA_15_23, MA_15_06). 

33.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

265 

 

33.3. Оценяване на мерките  

33.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-

2080 и 2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 

4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, 

RCP4.5 за период 2071-2100 г.), 5. брой дни с 24-часов 

валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-

2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в средна до слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Известно е, че има някои съществуващи защитни 

съоръжения в РЗПРН, включително: 

 р. Тополница – диги по двата бряга от с. Динката до 

вливането й в р. Марица; 

 р. Елшишката - диги по двата бряга на реката от 

вливането с Телки дере; 

 Телки дере – няма насипни съоръжения, но данни 

на местните власти има нови габионни стени 

4 Информация за защитени 

територии 

Долното течение на река Тополница е включено в зоната 

по НАТУРА 2000 с код BG0002069: Рибарници Звъничево, 

СЗЗ.  

Рибници Звъничево се намират западно от Пазарджик, в 

района между реките Марица и Тополница, в землищата 

на селата Бошуля, Величково, Юнаците, Драгор, Мокрище, 

Звъничево и Ковачево. Представлява комплекс от обширни 

използвани рибарници и малки басейни, разположени от 

двете страни на река Марица. Районът включва и 

влажните ливади и земеделски земи между реките Марица 

и Тополница, двете речни корита и мястото, където река 

Тополница се влива в река Марица. Долната част на 

РЗПРН попада в рамките на зоната по НАТУРА 2000: Река 

Марица (код на обекта: BG0000578), по Директивата за 

местообитанията.  
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РЗПРН не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН са идентифицирани три източника на 

замърсяване, засегнат при събитие с обезпеченост 5%, и 

пет при наводнение с обезпеченост 0,1%. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми р. Тополница - комплексен язовир Тополница (собственост 

на МЗХГ); 

р. Келтепе, ляв приток на Елшишката река, вливаща се в 

нея преди с. Априлци – 5 малки язовира (собственост на 

община Пазарджик, с изключение на най-горния – община 

Панагюрище). По информация на местните власти всички 

язовири са в добро техническо състояние, с изключение на 

най-долния - Априлци 1, който е с аварирал главен 

преливник  

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Пространственото разпределение на икономическите щети 

от преливането на р. Тополница и нейните притоци е 

представено на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Лесичово в рамките на район BG3_APSFR_MA_15 са 

планирани следните нови устройствени зони – 

индустриални, комбинирани (жилищни и индустриални), 

културни ценности, зони за рекреация и земеделски и 

горски територии с разрешение за смяна на 

предназначение. 

 

 

(a) Горна част на РЗПРН 

Lesichovo

Kalugerovo

Dinkata
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(b) Долна част на РЗПРН 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Възможно е водозадържане заливните равнини в селските райони 

2 Вариантите за предпазване на Пазарджик от наводнения от горното течение, с 

преминаващо водно количество през лявата заливна равнина, включват заливни 

тераси или разширяване на речното корито 

3 Използването на съществуващ голям водоем за намаляване на преминаващите 

водни количества е приложимо 

4 Почистването и разширяването на речни корита е приложимо 

5 Смята се, че около 80% от щетите от наводнения са в Пазарджик 

33.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

 

 

 

 

 

Dragor

Yunatsite

Saraya

Gelemenovo

Pazardzhik

Maritsa 
river
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Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно Промени в правилата за 

експлоатация на яз. Тополница с цел 

намаляване на максималното 

преминаващо водно количество. 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Речно Естествено водозадържане във 

водосборите на Елшишката река и р. 

Телик дере с цел намаляване на 

максимално преминаващо водно 

количество. 

M31-B8c Задържане на водни обеми 

в заливната равнина, чрез 

напречни и надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или 

изпомпване, позволяващи 

контрол на водните 

количества или водните 

нива.  Мярката включва 

изграждане на нови 

насипни съоръжения за 

осигуряване на 

ретензионни обеми в 

заливните равнини. 

Речно Водозадържане в заливната равнина 

на селскостопански райони над 

Пазарджик 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, 

наноси и на запушвания на 

речните легла. 

Речно В долното течение на р. Тополница и 

р. Телки дере за увеличаване на 

проводимостта 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речно Нагоре по течението, от запад и 

север на Пазарджик 

33.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно 194 000 Висок 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Речно 970 000 Средна 

M31-B8c Задържане на водни обеми в 

заливната равнина, чрез 

напречни и надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или 

изпомпване, позволяващи 

контрол на водните 

количества или водните 

нива. Мярката включва 

изпълнение на нови насипни 

съоръжения за осигуряване 

на ретензионни обеми в 

заливните равнини. 

Речно 6 420 000 Средна 

M33-

B14a 

Отстраняване на тиня, 

наноси и на запушвания на 

речните легла. 

Речно 943 000 Ниска 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

(Пазарджик) 

Речно 5 500 000 Средна 

Мерките M31-B8c, M33-B14a и M33-B21 са алтернативни варианти в допълнение към M32-B9c и M31-

B10b за намаляване на преминаващи водни количества. 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура. 
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

33.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ 

язовир. 

Ретензиран обем (m3) 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2 

M31-

B10b 

Природосъобразни водозадържащи 

елементи, разпределени по целия 

водосбор. 

Площ на територията 

на водозадържане 

(ха). 

Или 

Брой на елементите на 

водозадържане. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2 

M31-B8c Задържане на водни обеми в 

заливната равнина, чрез напречни и 

надлъжни хидротехнически 

съоръжения или изпомпване, 

Ретензиран обем (m3) 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2, 3.4 

M32-B9c: Промени в 

правилата за експлоатация 

на съществуващ язовир 

M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия водосбор 

M31-B8c: Задържане на водни обеми в 

заливната равнина, чрез напречни и 

надлъжни хидротехнически съоръжения 

или изпомпване, позволяващи контрол на 

водните количества или водните нива.  

Мярката включва изпълнение на нови 

насипни съоръжения за осигуряване на 

ретензионни обеми в заливните равнини. 

 
M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

позволяващи контрол на водните 

количества или водните нива.  

Мярката включва изпълнение на нови 

насипни съоръжения за осигуряване 

на ретензионни обеми в заливните 

равнини. 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (км) на дига, 

насипно съоръжение 

или защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2 
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34. BG3_APSFR_MA_17 

34.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_17 

Наименование 

на РЗПРН 

Чепинска р. - от гр. Велинград до с. Драгиново 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Марица → Чепинска р., р. 

Луковица, р. Мътница, безименно дере от с. Драгиново 

Област Пазарджик, община Велинград 

Районът обхваща долината на Чепинска р. и притоците ѝ р. Луковица, р. Мътница и нейния приток р. 

Малка Мътница и безименна река, десен приток на Чепинска р., протичаща през с. Драгиново. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

Чепинска река в Драгиново (източник: топографско заснемане, извършено за целите на 

КЗРН) 

 

Чепинска река в Драгиново (източник: топографско заснемане, извършено за целите на 

КЗРН) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

34.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 
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Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 22 856 116 Населено място на река в планински район с 

два притока. Мащабно наводнение при 

обезпеченост 0,1%, но по-малък обхват на 

заливане при по-малки наводнения 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

85 431 161 Дъждовно наводнение на селото в северния 

край на реката при събитие с обезпеченост 5% 

и допълнително заливане при по-големите 

наводнения 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: Чепинска река, р. Луковица, р. Мътница, р. Малка Мътница; 

 Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение - безименна река, десен приток на Чепинска р., 

протичаща през с. Драгиново 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 
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 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение 

34.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_17: Чепинска р. - от гр. Велинград до с. Драгиново е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, РЗПРН е удължен в 4 участъка: 1. удължение на р. Мътница 

и левия й приток Малка Мътница; 2. удължение на р. Луковица в горната част с 200 m; 3. безименна 

река, десен приток на Чепинска р., протичаща през с. Драгиново; 4. удължение на Чепинска р. в 

долната част на района с дължина 460 m. От района е изключена р. Еленка, ляв приток на Чепинска 

р., защото картирането, извършено в предходния цикъл на ДН, не е показало наличие на засегнати 

елементи на риск от този тип наводнение. Направена е лека корекция на геометрията на линията, 

която представя РЗПРН. 

По отношение на разглежданите типове наводнения, освен речния тип са добавени и дъждовни 

внезапни (поройни) наводнения. 

34.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерки от първи цикъл: 

 Почистване на речното корито и отстраняване на наноси (Чепинска р., р. Луковица, р. Еленка, 

р. Мътница) 

 Мерки за контрол на ерозията 
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 Поддръжка на съществуващи защитни стени и диги (Чепинска р., р. Луковица, р. Мътница) 

 Нови защитни стени и диги (Чепинска р., р. Луковица, р. Еленка, р. Мътница) 

 Реконструкция на мост на Чепинска р. за разширяване на отвора (Велинград) 

 Залесяване 

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

MA_17_16 - Изграждане на нова стоманобетонова стена по десния бряг на р. Чепинска в с. Драгиево. 

34.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите и защитени по екологични 

причини територии (например обекти с особено значение) 

 

34.3. Оценяване на мерките  

34.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. 

максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 

2031-2060, 2051-2080, 2071-2100 г.) 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Известно е, че има редица съществуващи защитни стени и 

диги, които ще намалят риска от наводнения.  
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4 Информация за защитени 

територии 

Долната част на РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000, 

Яденица (СКЗ, Директива за местообитанията, код на 

обекта: BG0001386). РЗПРН не попада в защитена 

територия по смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  В РЗПРН има индустриални зони, които могат да са 

източник на замърсяване при наводнения, особено във 

Велинград.  

6 Ерозия и седиментация Някои мерки за контрол на ерозията са предложени като 

част от мерките в първи цикъл. Няма други доказателства, 

че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми яз. Батак (р. Мътница, над 20 км над Велинград), яз. Малка 

Мътница, разположен на р. Малка Мътница, на 2,5 км нагоре 

по течението. Последният е собственост на "Напоителни 

системи" ЕАД и се регулира при проливни дъждове, което 

води до наводнения в земеделските площи надолу по 

реката малко преди Велинград. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не, но могат да бъдат идентифицирани две основни зони на 

потенциални щети от наводнения: 

- Велинград, индустриална зона (производствена и 

складова), наводнена при обезпеченост 0,1% на речни и 

дъждовни наводнения 

- Драгиново, урбанизирана зона, наводнена при дъждовни 

внезапни (поройни) наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 

0,1% и при речни наводнения с обезпеченост 1%. Едно 

единствено промишлено съоръжение югоизточно от града 

представлява около 60% от ОГЩ. 

Информацията е представена на фигурата по-долу 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на община 

Велинград в рамките на район BG3_APSFR_MA_17 са 

планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

индустриални, смесени многофункционални зони, зони за 

озеленяване и земеделски и горски територии с 

разрешение за смяна на предназначение. 
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Фигура 1.4 Разпределение на икономическите щети при настъпване на речни наводнения 

(ляво) и дъждовни внезапни (поройни) наводнения (дясно) В оранжево е представен обхвата на 

заливане при обезпеченост 1% 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Мерки, свързани със залесяване, са анализирани, но отхвърлени от списъка с 

подходящи мерки, поради ниската степен на пригодност на заливната равнина 

2 Мерки, свързани с язовирите, не са включени поради относително ограничените ОГЩ в 

резултат на речни наводнения и ниските резултати с оглед съотношението разходи-

ползи. 

3 M33-B21: допуска се, че намаляването на щетите достига до 85%, тъй като повечето 

ОГЩ са съсредоточени в двете зони на намеса (вижте разпределението на 

икономическите щети  на картите) 

4 Разпределение на ОГЩ в резултат на дъждовни внезапни (поройни) наводнения. Счита 

се, че едно промишлено съоръжение в югозападната част на Драгиново е причина за 

60% от ОГЩ. 15% от щети са по поречието на безименен приток. 15% са по поречието 

на основната река. 

5 M33-B22a: промишлено съоръжение в югозападната част на Драгиново. Видни са някои 

ниски периметрови стени и огради, като се предполага, че те могат да бъдат обновени 

или ремонтирани, за да се увеличи защитата на обекта (40% намаление на щетите, 10% 

по-малко засегнати хора). 
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6 M33-B15c: поддържане на речното корито на р. Чепинска в рамките на Драгиново и на 

безименен десен приток на р. Чепинска в зоната на Драгиново. Допускания: разход в 

размер на 9 лв./m, 70% засегнати хора, 5,5% намаление на щетите. 

34.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Велинград 

Речно Поддържане на речното корито на р. 

Чепинска в рамките на урбанизираната 

зона на Велинград (1 500 m) 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речно Нови защитни стени за локална защита 

на застрашените промишлени обекти по 

левия бряг (175 m) и по десния бряг (625 

m) на р. Чепинска във Велинград 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори: 

приток и Чепинска река 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Поддържане на речното корито за 

увеличаване на проводимостта на 

безименен приток (500 m) и на р. 

Чепинска (500 m) в урбанизираната зона 

на Драгиново 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Обновяване или ремонт на 

съществуващи периметрови стени за 

локална защита на застрашени 

промишлени обекти в югозападната част 

на Драгиново (550 m). 

*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 

34.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо. 

Речно 449 877 Средна 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи 

защитни стени или 

диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Дъждовн

о 

внезапно 

(поройно) 

218 483 Средна 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура. 

Фигура 1.5 Избрани мерки (в синьо) при обхват на заливане от дъждовно внезапно (поройно) 

наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5 

34.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

M33-B21: Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо 

*M33-B15c: Поддържане на 

растителността в речни корита 

и коридори: приток и 

Чепинска река в Драгиново 

M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура 
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Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (км) 

на дига, 

насипно 

съоръжение 

или защитна 

стена. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или 

диги с допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Дължина (км) 

на дига, 

насипно 

съоръжение 

или защитна 

стена. 

1.1, 1.2, 2.2, 2.3 
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35. BG3_APSFR_MA_18 

35.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_MA_18 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Мътивир - от с. Веринско до гр. Ихтиман 

Местоположение Софийска област, община Ихтиман 

РЗПРН  обхваща долината на р. Мътивир от вливането с р. Баба, през гр. Ихтиман, до 

неурбанизираната зона северно от с. Мирово и долното течение на нейния десен приток – р. Баба и 

безименен приток от яз. Бакър дере. 

РЗПРН попада в границите на гр. Ихтиман и неурбанизираните територии на селата Пауново, 

Бузяковци, Веринско, Живково, Стамболово и Мирово. 

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

р. Мътивир, изглед от моста на ул. Димитър Попов (поглед нагоре по течението), 

разположен между гр. Ихтиман и западната му индустриална зона. Зона с висок риск вляво 

на снимката (десния бряг, индустриална зона). 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

35.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 48 681 295 Широка заливна равнина в планински район. 

Широк обхват на заливане при обезпеченост 

5% и едно засегнато населен място при по-

големи наводнения  

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: р. Мътивир, р. Баба. 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 
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Фигура 1.2 Речно наводнение 

35.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_MA_18: р. Мътивир - от с. Веринско до гр. Ихтиман е включен като РЗПРН в предходния 

цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип 

наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и моделиране на разрушаването на язовирната стена на 

яз. Бакър дере. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, районът е удължен в долната си част с участък с дължина 

1,2 км, поради наличие на елементи на риск. Удължение е направено и в горната част на района –  

добавен е участък от 1 км до язовирната стена на яз. Бакър дере. От района е изключен участък с 

дължина 260 m от горната част на р. Баба, поради липса на елементи на риск. Направена е лека 

корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

По отношение на разглежданите типове наводнения няма промяна. 

35.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Обобщение на мерките от първи цикъл: 

 Почистване на речното корита, включително в зоната до язовирната стена на яз. „Бакърдере“ 

 Изграждане на мост (ул. Димитър Попов в Ихтиман) 

 Залесяване нагоре по течението от РЗПРН, включително във водосбора на яз. Бакърдере. 

 Изграждане на дренажни системи 

 Изграждане на преливник, поддръжка на изпускателите и мониторинг на филтрацията през, 

под и около язовирната стена на яз. „Бакърдере“  

 

През първия цикъл са планирани 14 мерки с общ бюджет в размер на 969 716 мил. лв. 
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Статусът на изпълнението на мерките се определя на база информация, предоставена от 

компетентните органи: Изграждането на преливник е счетено за ненужно и затова не е завършено. 

Всички други дейности за управление на язовира се извършват ежегодно. Останалите мерки са 

класифицирани като „незапочнати“. 

35.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

35.3. Оценяване на мерките  

35.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за периоди 2031-2060 и 

2071-2100 г.), 3. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой 

дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 5. брой дни 

с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в слаба степен. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

В района има съществуващи насипи, които трябва да 

бъдат взети предвид при планирането на нови мерки.  

4 Информация за защитени 

територии 

Няма зони по Натура 2000 или защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Не са идентифицирани източници на замърсяване. 
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6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация 

7 Язовири и водоеми яз. Бакърдере в горния край на РЗПРН. Язовирът обаче се 

експлоатира с помпи и няма преливник или изпускатели. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Номер 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Идентифицирани са две основни зони на риск от 

наводнения: (1) смесена жилищно-индустриална зона на 

левия бряг на река Мътивир и изцяло индустриална на 

десния бряг, като и двете попадат в урбанизираната зона 

на гр. Ихтиман; (2) животновъдни съоръжения в зоната под 

РЗПРН, южно от соларен парк (разположен нагоре по 

склона, незасегнат). Информацията е представена на 

фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 

 

 

Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица. 

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Мярка M31-B10a (залесяване) не е взета под внимание поради ниската степен на 

пригодност на заливната равнина и сравнително малките площи, налични за тази цел 

(ползите са в ограничена степен) 

2 Наводненията в зоната югозападно от Ихтиман са причинени от преливане на десния 

бряг на р. Мътивир в близост до зоната в риск и разпространение на прелели водни 

количества нагоре по течение. Вероятно е прилагането на мерки единствено на 

десния бряг да причини допълнителен риск на отсрещния бряг. Локална намеса с 

ограничена дължина по десния бряг на реката не би била достатъчна. 
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3 M33-B15c: Приема се, че лек контрол на растителността и поддръжка на главното 

речно корито (7 лв./m) ще доведе до намаляване на щетите с 15% 

4 M33-B15d: Приема се, че старият мост между по-новия и автомагистрала "Тракия" 

може да бъде премахнат, а не реконструиран. Единичната цена отчита намалените 

разходи за това. Приема се, че намесата и при двете стеснения ще намали щетите с 

30% 

5 M33-B23a: Животновъдните съоръжения са със съществуваща периметрова стена 

(приблизително 360 m). Приема се, че могат да се предприемат стъпки за повишаване 

на ефективността на тази стена с оглед предотвратяване на риска от наводнения (370 

лв./m). Очаквано намаление на ОГЩ с 11%. 

6 M33-B23a: Рехабилитация на съществуващи насипи по р. Мътивир, което включва 

тяхното надграждане или удължаване според нуждите. Намаляване на ОГЩ с около 

50% 

35.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на мярка Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-B15c Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно Лек контрол на растителността по р. Мътивир (3 

000 m) 

M33-B15d Подмяна на 

мостове и 

съоръжения за 

преминаване 

през реки, които 

ограничават 

проводимостта и 

водят до 

подприщване. 

Речно Две предложени мерки за увеличаване на 

проводимостта: 

- мост на ул. Димитър Попов 

- стар мост, между по-новия и автомагистрала 

"Тракия". 

M33-B22a Рехабилитация 

или надграждане 

на 

съществуващи 

защитни стени 

или диги с 

допълнителни 

елементи на 

зелена 

инфраструктура 

Речно - Рехабилитация и/или удължаване на 

съществуващи земно-насипни диги на двата бряга 

на р. Мътивир (общо 6 000 m) 

- Рехабилитация на съществуващи периметрови 

стени покрай животновъдни съоръжения (в 

долната част на РЗПРН, след автомагистрала 

"Тракия") (370 m). Необходима е специална 

защита за входове. 

M33-B24 Временни 

елементи за 

защита от 

Речно Локална защита за идентифицираната зона на 

риск (югозападно от Ихтиман) – временни 
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Код на мярка Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

наводнения без 

постоянни 

фундаменти 

прегради за подобряване на защитата на 

индустриалната и смесената жилищна зона 

*M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 

35.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M33-B15d Подмяна на мостове и съоръжения 

за преминаване през реки, които 

ограничават проводимостта и 

водят до подприщване. 

Речно 529 074 Средна 

M33-B22a Рехабилитация или надграждане 

на съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура. (р. 

Мътивир) 

Речно 2 383 453 Ниска 

M33-B22a Рехабилитация или надграждане 

на съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура. 

(животновъдни съоръжения) 

Речно 129 913 Средна 

M33-B24 Временни елементи за защита от 

наводнения без постоянни 

фундаменти 

Речно 877 788 Ниска 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура. 
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

35.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и съоръжения за 

преминаване през реки, които 

ограничават проводимостта и водят до 

подприщване. 

Брой подменени 

съоръжения за 

преминаване 

през реката. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги 

с допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.3   

 

  

M33-B15d: Подмяна на мостове и съоръжения 

за преминаване през реки, които ограничават 

проводимостта и водят до подприщване 

M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи 

защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура 
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36. BG3_APSFR_TU_01 

36.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_TU_01 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Тунджа - гр. Елхово 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Тунджа → р. Тунджа 

Област Ямбол, община Елхово 

РЗПРН обхваща долината на р. Тунджа в рамките на гр. Елхово. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Тунджа (поглед нагоре по течението) в южната част на Елхово, път 7008 

 

р. Тунджа (поглед нагоре по течението) в южната част на Елхово, изглед към моста на път 

7008 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

36.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 
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Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 88 268 289 Широк участък от заливната равнина на голяма 

река, която включва част от населено място и 

обширна крайречна гора 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: р. Тунджа; 

 Изследване на влиянието на яз. Жребчево при преливане в подязовирния участък. 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

36.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

РЗПРН е включен в предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията. За района е 

извършено картиране на заплахата и риска за речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и 

изследване на влиянието на яз. „Жребчево“ при преливане в подязовирния участък. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, към района са добавени два нови участъка по р. Тунджа - 

един в горната част на района (3,8 км) и един в долната (580 m), за изследване на речен тип 

наводнения. Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 
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36.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерките, идентифицирани в първия цикъл, са: 

 Почистване на речното корито на р. Тунджа в гр. Елхово 

 Изграждане на нови насипни съоръжения 

 Биологично укрепване на речните брегове и залесяване 

 Създаване на буферни басейни в заливните тераси на р. Тунджа по двата бряга след гр. 

Ямбол; 

 Свързване на стари ръкави мъртвици, заливаеми крайречни зони и др. 

През първия цикъл са планирани 12 мерки с общ бюджет в размер на 16 448 081 мил. лв.  

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 TU_01_01 – Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Тунджа в зоната на гр. Елхово 

- дължина 3500 м и средна ширина 25 м 

 TU_01_26 – Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливните тераси. 

Почистване и разширяване на съществуващи канали и стари меандри. 

36.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и 

защитени зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 

36.3. Оценяване на мерките  

36.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава прага за негативно влияние на климатичните 

промени по показател брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm 

(MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 
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 Елемент Коментари 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000, Река Тунджа 2 

(СКЗ, Директива за местообитанията, код на обекта: 

BG0000195). 

Има две защитени територии по Закона за защитените 

територии – поддържан резерват Долна Топчия и 

защитена местност Топчия. 

Има няколко заливни гори (включително споменатите 

защитени територии в РЗПРН), в които е съсредоточено 

голяма част от биоразнообразието. Има и няколко басейна, 

в които се събират значителна част от зимуващите птици. 

Урбанизираната територия е включена в СКЗ. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН не са установени източни на замърсяване, 

засегнати от наводнение с обезпеченост 1%. 

6 Ерозия и седиментация Мерки, идентифицирани в първия цикъл, сочат, че 

ерозията на брега може да е проблем в някои участъци 

7 Язовири и водоеми Яз. Жребчево е разположен над РЗПРН (над 100 км). По-

малки водоеми са разположени на притоци на реката, 

например яз. Кирилово (91 ха), разположен на р. 

Коюбунар, която се влива в Тунджа малко преди Елхово, и 

няколко малки басейна. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Повечето икономически щети са съсредоточени в зона на 

левия бряг в северозападната част на града, където част 

от промишлената, развлекателната и комуналната 

инфраструктура е наводнена при сценария на 

обезпеченост 1%. Идентифицирани са и някои жилищни 

райони по-надолу по течението (прогнозиран обхват на 

заливане при обезпеченост 0,1%). Информацията е 

представена на фигурата по-долу 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 
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Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети, идентифицирани в РЗПРН при речно 

наводнение  

В оранжево е представен обхватът на заливане при обезпеченост 1% 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Разпределение ОГЩ и засегнати хора: предимно по левия бряг в градска част на Елхово 

(80%). 

2 Поддръжка на речното корито, със специален акцент върху мостовете, за да се избегне 

струпване на отломки и растителност, причиняващи препятствия – избегнати щети с до 

10%. 

3 Приема се, че избегнатите щети в резултат на нови насипни съоръжения за повишена 

нивото на защита в идентифицираните зони с по-големи икономически щети, са до 48% 

на левия бряг. 

4 Природосъобразни решения над РЗПРН за намаляване на преминаващи водни 

количества през зони в риск. Възможна зона за намеса северно от РЗПРН, вляво от р. 

Тунджа, зелена площ (речен меандър) северно от гора Долна Топчия. Средна цена за 

извършване на дейностите и за придобиване на земята 3000лв/ха, избегнати щети - 15%.  

36.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 



Приложение Е Избор на мерки за управление на риска от наводнения за всеки РЗПРН 

293 

 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността 

в речни корита и 

коридори. 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Поддръжка на речното корито на р. Тунджа в 

урбанизираната зона на Елхово със специален 

акцент върху мостовете, за да се избегне 

струпване на отломки и растителност (3 500 m) 

M33-B21 Изграждане на 

нови защитни 

стени или диги, 

включително 

подвижни 

контролни 

органи, ако е 

необходимо. 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Предложени различни области на интервенция: 

- ляв бряг на р. Тунджа, северозападна зона на 

гр. Елхово за повишаване нивото на защита на 

смесени жилищно-индустриални зони (1200 m) 

- крайпътен насип вдясно на р. Тунджа, в 

югозападната част на гр. Елхово (900 m). 

Защитните съоръжения са отдалечени от 

коритото, за да позволят временно заливане и 

образуване на басейни в крайречната зона. 

M31-B7a Задържане на 

водни обеми 

(ретензия) в 

основното 

корито и/или 

заливната 

низина, без да е 

необходима 

структурна 

намеса в 

речното легло. 

Речно Прилагане на природосъобразни решения за 

задържане на водни обеми (ретензия) в 

основното корито и/или заливната равнина 

(природосъобразни решения, съвместими с 

характеристиките на зоната по Натура 2000) над 

гр. Елхово. Възможна площ от около 200 ха (ляв 

бряг, зелена площ в речен меандър над РЗПРН). 

Мярката може да не е много ефективна поради 

ограничения ретензионен обем. 

M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5.  

36.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 
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Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнени

е 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. (ляв бряг) 

Речно 731 043 Средна 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. (десен бряг) 

Речно 548 282 Ниска 

M31-B7a Задържане на водни обеми 

(ретензия) в основното 

корито и/или заливната 

низина, без да е необходима 

структурна намеса в речното 

легло. 

Речно 595 063 Ниска 

Единствената мярка със среден резултат на оценката е представена на следващата фигура.  

 

Фигура 1.4 Избрана мярка (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

36.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложената мярка ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на мярката. 

M33-B21: Изграждане на нови 

защитни стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако е 

необходимо. Намеса на левия бряг 
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Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (км) 

на дига, 

насипно 

съоръжение 

или защитна 

стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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37. BG3_APSFR_TU_02 

37.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_TU_02 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Тунджа - от с. Самуилово до с. 

Тенево 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Тунджа → р. Тунджа 

Област Сливен, община Сливен; област Ямбол, общини Тунджа и 

Ямбол 

РЗПРН обхваща  поречието на р. Тунджа от с. Самуилово до с. Тенево. Най-голямото населено място 

в РЗПРН е гр. Ямбол (64 435 жители) - 16-ти по големина в страната. Другите населени места в 

близост до РЗПРН са селата: Самуилово (2155), Крушаре (2141), Желю войвода (2247), Завой (1114), 

Веселиново (1361), Окоп (698), Ханово (639) и Тенево (1364). 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Тунджа при с. Самуилово, местен път Самуилово-Панаретовци (поглед надолу по 

течението) 

 

р.  Тунджа при Тенево, местен път Тенево - Симеоново (поглед надолу по течението) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

37.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 
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Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 254 453 998 Голяма заливна равнина, в която наводненията 

засягат град и три села. Голям допълнителен 

обхват на заливане при събития с обезпеченост 

1% и 0,1% 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Тунджа; 

 Изследване на влиянието на яз. Двата чучура при преливане в подязовирните участъци; 

 Изследване на влиянието на яз. Жребчево при преливане в подязовирния участък. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения 

(речни). 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

37.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_TU_02: р. Тунджа - от с. Самуилово до с. Тенево е включен като РЗПРН в предходния 

цикъл на прилагане на ДН. За района е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип 

наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и за инфраструктурни наводнения (разрушаване на 

стената на яз. Двата чучура) и изследване на влиянието на яз. Жребчево при преливане в 

подязовирния участък. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 
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По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени. Направена е лека корекция 

на геометрията на линията, която представя РЗПРН. Няма промяна и в разглежданите типове 

наводнения. 

37.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерки от първи цикъл: 

 Основно и ежегодно почистване на речните корита и отстраняване на складирани материали 

и незаконни постройки (навеси, огради, сгради и др.)  

 Изграждане на нови защитни стени или насипни съоръжения и надграждане на съществуващи 

такива 

 Възстановяване на връзките със стари речни корита или на естественото състояние на 

речното корито, на стари ръкави мъртвици, на наводнени и седиментни зони в заливаемите 

крайречни ивици 

 Създаване на буферни басейни 

Общият бюджет е около 13,8 млн. лв., от които близо 80% са предвидени за защитни стени и насипни 

съоръжения.  

 

Изброените долу мерки са в процес на изпълнение (код на мярка от първи цикъл) 

 

 TU_02_12 и TU_02_17 Почистване на р. Тунджа в зоната на с. Завой и гр. Ямбол 

 TU_02_20 - Изграждане на земно-насипна дига в комбинация с биологично укрепване по десния 

бряг на р. Тунджа над гр. Ямбол (дължина 1 000 m и височина 3 m) 

 TU_02_53 Създаване на полдери и малки буферни басейни в заливните тераси. Почистване и 

разширяване на съществуващи корита и стари ръкави мъртвици.  

 EARBD_15 - Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на р. Тунджа при  Кукорево 

37.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 

37.3. Оценяване на мерките  

37.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 
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Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. 

максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 

2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-

часов валеж >= 40 mm (AMO осцилация за периоди 2031-

2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Идентифицирани са следните мерки за управление на 

наводненията. 

 Р. Тунджа между Завой и Ямбол - диги по двата 

бряга на реката от горния край на село Завой до 

Ямбол, малко преди реката да се раздели в два 

ръкава. 

 Ямбол, източен ръкав на реката – реката се влива 

в разширено, бетонирано корито в урбанизираната 

зона; диги от двете страни надолу по течението в 

неурбанизираната зона; 

 Ямбол, западен ръкав – диги от двете страни по 

целия ръкав.  

 р. Тунджа между Самуилово и Завой – няма диги; 

 р. Тунджа между Ямбол и Тенево - диги от двете 

страни. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в три зони по НАТУРА 2000 (зони по 

Директивата за местообитанията): Река Тунджа 1 (код на 

обекта: BG0000192) в горната част на РЗПРН, северно от 

Ямбол; Река Тунджа 2 (код на обекта: BG0000195) в 

долната част на РЗПРН, южно от Ямбол; Река Мочурица 

(код на обекта BG0000196), северно от Ямбол, по 

поречието на р. Мочурица. 

РЗПРН попада в зона BG0002094 – Адата – Тунджа по 

Директивата за птиците, разположена между селата 

Самуилово и Завой. 

РЗПРН включва и 4 защитени територии по Закона за 

защитените територии: 

 западно от с. Веселиново – 2 защитени местности 

(Иван гьол и Веселиновска гора) и 1 природна 

забележителност (Находище на мразовец – 

местност Ормана); 
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 източно от с. Тенево - защитена местност 

„Дебелата кория – село Тенево“. 

5 Източници на замърсяване  На КЗРН е установен един източник на замърсяване, 

засегнат при събитие с обезпеченост 1% и 0,1%. Обектът се 

намира в северозападната част на РЗПРН, западно от 

Крушаре. 

 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми яз. Двата чучура (предимно за напояване, собственост на 

Напоителни системи ЕАД, клон Средна Тунджа, разположен 

на 2,6 км над Ямбол) и комплексен язовир Жребчево 

(собственост на Министерството на земеделието, храните и 

горите) са разположени на около 50 км над РЗПРН. 

На левите притоци на р. Тунджа има и други малки язовири: 

 2 десни притока на р. Тунджа (Домуздере и 

безименна река), вливащи се в нея след Ямбол – 3 

язовира; 

 безименен ляв приток, протичащ през с. Кукорево – 

3 язовира, разположени в горната част на 

водосбора; 

 р. Батакдере, ляв приток при с. Ханово - 3 язовира; 

Мансарлийска р., ляв приток при Тенево – 4 язовира 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Информация за разпределението на ОГЩ е представена на 

фигурата по-долу. Прогнозирани са щети в селата Крушаре, 

Желю войвода, Завой и Васелиново. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Сливен, Ямбол и Тунджа в рамките на район 

BG3_APSFR_TU_02 са планирани следните нови 

устройствени зони – индустриални, комбинирани (жилищни 

и индустриални), смесени многофункционални зони, зони за 

рекреация и озеленяване и земеделски и горски територии 

с разрешение за смяна на предназначение. 
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Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Обхватът на заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Разпределение на ОГЩ: Самуилово - 7%; Крушаре - 23%; Желю войвода - 28%; Завой - 

15%; Веселиново - 17%; Ямбол - 8%; Ханово и Окоп - 2% 

2 Разпределени на засегнати хора: Самуилово - 2%; Крушаре - 35%; Желю войвода - 25%; 

Завой - 25%; Веселиново - 10%; Ямбол - 3% 

3 M33-B15c: две основни зони на намеса, определени на база оценката на икономическите 

щети. Високорискова зона Крушаре и Завой (5% намаление на ОГЩ, общо 60% засегнати 

хора) и зона с по-ниско ниво на риск, включваща Самуилово, Ямбол и Ханово (2% 

намаление на ОГЩ, общо 5% засегнати хора). Приета е единична цена от 8 лв./m. 

4 M33-B21: намеса на различни места в РЗПРН (Самуилово, Крушаре, Желю войвода, 

Завой, Ямбол, Веселиново). Намаление на щети: 85%, общо засегнати хора: 100%. 

5 M33-B22a: мярка, допълваща изграждането на нови диги в Завой. Допълнително 

намаляване на щетите с 4% 

6 M23-B5: източник на замърсяване при Крушаре (7% намаление на ОГЩ, общо 35% 

засегнати хора).  

7 Предвид наличието на съществуващи буферни басейни и оценката на пригодността на 

речните заливни равнини се приема, че допълнителни намеси от този тип биха довели до 

ограничени ползи и следователно са изключени от списъка с мерки. 

37.3.2. Подходящи мерки 

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 
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Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Предложени зони за намеса по река Тунджа: 

- при с. Самуилово (500 m) 

- при с. Крушаре (1 700 m) 

- при с. Завой (700 m) 

- при гр. Ямбол ( 5 500 m) 

- при с. Ханово (2 000 m) 

M33-B21 Изграждане на 

нови защитни стени 

или диги, 

включително 

подвижни 

контролни органи, 

ако е необходимо. 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Предложени зони за намеса по река Тунджа: 

- ляв бряг, южно от с. Самуилово (400 m) 

- ляв бряг, южно от с. Крушаре (1 200 m) 

- ляв бряг, южно и югозападно от с. Желю 

Войвода ( 4 400 m) 

- ляв бряг, южно от с. Завой от пътния мост 

( 700 m) 

- ляв бряг, западно от с. Веселиново ( 1 300 m) 

- десен бряг, продължение на съществуващо 

насипно съоръжение северно от Ямбол 

(1 000 m) 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи 

защитни стени или 

диги с 

допълнителни 

елементи на 

зелена 

инфраструктура. 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Рехабилитация и надграждане на съоръжения 

на левия бряг на р. Тунджа в района северно 

от пътния мост до с. Завой (500 m) 

M23-B5 Модернизиране с 

цел повишаване на 

устойчивостта и 

резистентността на 

обекти, 

представляващи 

потенциални 

основни източници 

на замърсяване и 

Речно Предпазване на източника на замърсяване, 

установен в с. Крушаре 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

на критична 

инфраструктура. 

M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5.  

37.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнени

е 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

(Завой) 

Речно 203 067 Средна 

M23-B5 Модернизиране с цел 

повишаване на 

устойчивостта и 

резистентността на обекти, 

представляващи 

потенциални основни 

източници на замърсяване и 

на критична инфраструктура. 

(Крушаре) 

Речно 496 553  Ниска 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

(Самуилово) 

Речно 238 345  Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. (Крушаре) 

Речно 701 462  Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. (Желю 

Войвода) 

Речно 2 572 029  Ниска 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнени

е 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. (Завой) 

Речно 417 104  Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

(Веселиново) 

Речно 759 918  Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. (Ямбол) 

Речно 584 552  Ниска 

Въпреки че мерките M33-B15c и M33-B22/M33-B23a са предвидени общо взето в една и съща зона, и 

върху двете е поставен акцент, тъй като ще допринесат за по-голяма защита на градските и селските 

райони, действайки в синергия една с друга и водейки до максимални ползите. 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура. Допълнително са 

включени две мерки от първия цикъл, чието изпълнение вече е започнало. Те са:  

 M33-B21: Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни 

органи, ако е необходимо, над Ямбол  

 M33-B15a: Подходи за възстановяване на речни легла. 

 

Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5.  

 

*M33-B15c: Поддържане на 

растителността в речни корита 

и коридори. Намеса южно от 

Крушаре и Завой 

M33-B21: Изграждане на 

нови защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е необходимо. 

Намеса по Тунджа – ляв 

бряг при Самуилово и 

Крушаре 

M33-B21: Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. Намеса по Тунджа 

– ляв бряг при Завой и 

Веселиново 

M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура. Завой – ляв 

бряг, северно от мост 
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37.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

M33-B22a Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или 

диги с допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

M33-B15a Подходи за възстановяване на 

речни легла. 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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38. BG3_APSFR_TU_03 

38.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_TU_03 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Мочурица - от с. Маленово до гр. Ямбол 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Тунджа → р. Тунджа → р. 

Мочурица 

Област Ямбол, общини Стралджа, Тунджа и Ямбол 

Районът обхваща поречието на р. Мочурица от с. Маленово до вливането й в р. Тунджа. По по-

голямата част от поречието на реката има изградени диги, а растителното покритие по речното корито 

е в средна степен (храсти и дървета). Има широка заливна равнина, която почти изцяло е заета от 

обработваеми площи. Населените места по дължината на РЗПРН са малки - под 500 жители с 

изключение на Веселиново (1361): Маленово (266 жители), Палаузово (112), Воденичане (389), 

Джинот (300), Чарда (303).  

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

р. Мочурица северно от Чарда (поглед нагоре по течението) Насипни съоръжения на двата 

бряга. 

Фигура 1.1 Общи снимки на района (източник: Google Earth) 

38.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 205 442 50 Голяма заливна равнина на приток с широк 

допълнителен обхват на заливане при 

наводнения с обезпеченост 1% и 0,1%. Три 

села, засегнати от речно наводнение. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Мочурица. 
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Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

38.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_TU_03: р. Мочурица - от с. Маленово до гр. Ямбол е включен като РЗПРН в предходния 

цикъл на прилагане на ДН. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип 

наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват на района не са правени промени. Направена е лека корекция 

на геометрията на линията, която представя РЗПРН. Няма промяна и в разглежданите типове 

наводнения. 

38.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Сред мерките от първи цикъл са: 

 Основно и ежегодно почистване на речното корито и премахване на незаконни постройки, 

огради, навеси и складирани материали 

 Възстановяване и надграждане на съществуващи диги  

 Изграждане на нови габионни стени северно от Ямбол, при вливането 

 Залесяване 

 Контролирано наводняване на земеделски площи 

Общият бюджет възлиза на около 11 мил. лв., от които около 65% са предвидени за възстановяване 

и надграждане на съществуващи диги и 30% за контролирано наводняване на земеделски площи. 

 

Статусът на изпълнението на мерките се определя на база информация, предоставена от 

компетентните органи: Изпълнена е една мярка: възстановяване и надграждане на дига на р. 

Мочурица от пътя Зимница – Чарда до с. Деветак (код на мярката от първи цикъл TU_03_09). 

Допълнително и по същия код на мярка от първи цикъл е възстановено дясното насипно съоръжение 

в района на Маленово (дължина 4000 m и височина 0,5 m).  

38.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 
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 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 

38.3. Оценяване на мерките  

38.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

период 2051-2080 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-

CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. максимален 

24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 

2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 

40 mm (AMO осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 

2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Известна защита вече е осигурена чрез съществуващите 

диги.  

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в защитена зона по НАТУРА 2000 Река 

Мочурица (код на обекта: BG0000196). Това е специална 

консервационна зона (СКЗ) по Директивата за 

местообитанията. Зоната включва речния коридор, 

крайречната зона и някои зелени площи в непосредствена 

близост и действа като важен биокоридор. Долният край на 

РЗПРН попада в зоната по НАТУРА 2000 Река Тунджа 1 

(код на обекта BG0000192) по Директивата за 

местообитанията. 
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В РЗПРН са включени и две защитени територии по Закона 

за защитените територии – „Блатото“, югоизточно от 

Воденичане, и „Веселиновска гора“ – южно от Веселиново. 

5 Източници на замърсяване  Не са идентифицирани засегнати източници на 

замърсяване. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Няколко малки водоема (<15 ха) са разположени на 

притоци в зоната под РЗПРН. Предвид размера и 

местоположението им влиянието им е незначително. 

 р. Кавашка при Маленово (ляв приток на р. 

Мочурица) – 8 язовира; 

 безименен ляв приток при Воденичане – 5 язовира; 

 р. Мараш - няма язовири; 

 два малки леви притока между Чарда и Веселиново 

– 12 язовира 

 р. Мочурица, над РЗПРН – множество малки 

язовири, разположени в горната част на водосбора. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

При извършения анализ са идентифицирани зони с големи 

икономически щети, а именно: урбанизираните територии 

на Маленово, Воденичане и Чарда. Установено е точка с 

много висока степен на риск: индустриална зона северно 

от Чарда (ОГЩ: 125 000 лв., 61% от общите ОГЩ в този 

РЗПРН). Информацията е представена на фигурата по-

долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Стралджа, Тунджа и Ямбол в рамките на район 

BG3_APSFR_TU_03 са планирани следните нови 

устройствени зони – индустриални, смесени 

многофункционални зони и техническа инфраструктура. 

 

  

Figure 1.3 Места с най-големи икономическите щети, идентифицирани в РЗПРН при речно 

наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица. 
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Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Разпределение на ОГЩ: Чарда – 70% (по-подробно: 61% - индустриална зона, 9% - 

градска част); Маленово – 15% (урбанизирана зона), Воденичане – 15% 

(урбанизирана зона) 

2 Разпределение на засегнато население: Чарда – 33%, Маленово – 35%, Воденичане 

– 35% 

3 Предвид ниските ОГЩ, изчислени в долната част на РЗПРН при вливането, не е се 

предлага изграждане на нови защитни стени или насипни съоръжения. 

4 M31-B10a: мерки за залесяване. Приета е единична цена от 2 000 лв./ха. Отсрочени 

с 10 години ползи. 

5 M31-B8b: временно наводняване на земеделски площи. Единична цена от 3000 лв./ха, 

включваща средна цена на компенсация за унищожени култури, фуражи и др.  

38.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-B15c Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Поддържане на коритото на р. Мочурица: 

- южно от урбанизираната зона на 

Маленово (2000 m) 

- южно от урбанизираната зона на 

Воденичане (1000 m) 

- северно от урбанизираната зона на Чарда 

(2000 m) 

- при вливането с р. Тунджа (1 000 m) 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо. 

Речно Периметрова стена около индустриалната 

зона северно от Чарда, интегрирайки 

съществуващите стени (600 m). 

Прилагането на тази мярка може да изисква 

допълнително проучване, за да не се 

увеличи рискът надолу по течението, т.е. в 

индустриалната зона на запад (където е 

разположена временна ограда, 1500 m). 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи 

защитни стени или 

диги с допълнителни 

Речно Рехабилитация и поддържане на дигите по 

р. Мочурица в добро състояние, конкретно 

на: 

- десния бряг при Маленово (2 000 m) 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

- десния бряг при Воденичане, до моста 

(800 m) 

- лява дига при Чарда, до моста над р. 

Мочурица (2 000 m) 

M31-B10a Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените 

водосбори 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Залесяване на площи нагоре по течението 

за намаляване на преминаващите водни 

количества в долната част на водосбора (1 

000 ха) Мярка с отсрочени ползи. 

M31-B8b Временно 

наводняване на 

земеделски площи без 

необходимост от 

контролни 

съоръжения. 

Речно Мярка, идентифицирана в първия цикъл 

Временно наводняване на земеделски 

площи (1 000 ха).  

M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5.  

38.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

(промишлен обект, Чарда) 

Речно 358 000 Средна 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

(Маленово) 

Речно 1 191 726 Ниска 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

Речно 476 691 Ниска 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

(Воденичане) 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

(Чарда) 

Речно 1 191 726 Ниска 

M31-B10a Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените водосбори 

Речно 1 840 258 Ниска 

M31-B8b Временно наводняване на 

земеделски площи без 

необходимост от контролни 

съоръжения. 

Речно 2 979 316 Ниска 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура.  

 

Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

38.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

M33-B21: Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни контролни 

органи, ако е необходимо. Локална защита на 

индустриален обект. 
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Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.2, 2.3 
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38.4. BG3_APSFR_TU_04 

38.5. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3 APSFR TU 04 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Тунджа - от яз. Копринка до яз. Жребчево 

Местоположение Егейска водосборна област → поречие Тунджа → р. Тунджа, безименна река от 

с. Бузовград, Енинска р., Мъглижка р., безименна река от гр. Николаево 

Област Стара Загора, общини Казанлък, Мъглиж и Николаево 

Районът обхваща 77 км от долината на р. Тунджа от с. Бузовград (1 823 жители), под яз. Копринка, до 

гр. Николаево (2 751 жители) и с. Нова махала (756 жители), както и притоците й Енинска р., Мъглижка 

р. и двата безименни притока през с. Бузовград и гр. Николаево. В района е включена и ниската част 

на гр. Николаево. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

с. Бузовград, безименната река (поглед надолу по течението) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

38.5.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на РЗПРН 

Речно 36 171 294 Обхватът на заливане при наводнение с обезпеченост 

5% е ограничена до голяма степен в речните канали 

(освен в центъра на РЗПРН, където се наводнява 

заливната равнина). При събитие с обезпеченост 1% се 

наводняват земеделски площи, а при обезпеченост 

0,1% обхватът на заливане е мащабен. Крайречните 

периферни участъци на селата се наводняват при 

събитие с обезпеченост 0,1%. 
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ОГЩ са много малки по поречието на реката, въпреки 

че броят на засегнатите хора е голям. 

Дъждовно-

градско 

603 470 178 Дъждовни-градски наводнения в гр. Николаево 

причиняват големи ОГЩ. 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

632 507 257 Най-голям риск от дъждовни внезапни (поройни) 

наводнения има в гр. Николаево, също като при 

дъждовните градски, а в с. Бузовград щетите са по-

малки. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Тунджа, р. Енинска, р. Мъглижка; 

 Дъждовно-внезапно (поройно) наводнение – притоци на р. Тунджа през с. Бузовград и между 

с. Нова махала и гр. Николаево; 

 Дъждовно-градско наводнение - гр. Николаево; 

 Изследване на влиянието на яз. Копринка при преливане в подязовирния участък. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 
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Фигура 1.2 Речно наводнение 

 

 Фигура 1.3 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение в с. Бузовград 

 

Фигура 1.4 Дъждовно наводнение в градска среда в Николаево 
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Фигура 1.5 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение в Николаево 

38.5.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_TU_04: р. Тунджа - от яз. Копринка до яз. Жребчево е включен като РЗПРН в предходния 

цикъл на прилагане на ДН. За районът е извършено картиране на заплахата и риска за речен тип 

наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1% и изследване на влиянието на яз. Копринка при преливане 

в подязовирния участък. 

Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. 

Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект 

"Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна 

оценка. 

По отношение на териториалния обхват, към района са добавени два нови участъка за изследване 

на дъждовни-внезапни (поройни) наводнения – единия е безименен десен приток на р. Тунджа през 

с. Бузовград, а втория е безименен ляв приток на р. Тунджа протичащ между гр. Николаево и с. Нова 

махала. В гр. Николаево е определен и нов участък за изследване на дъждовни-градски наводнения.  

Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

38.5.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

През първия цикъл са планирани 33 мерки с общ бюджет в размер на около 4,71 мил. лв., от които: 

 7 са неостойностени мерки за залесяване на части от водосбора; 

 Казанлък – почистване на растителност и препятствия в р. Тунджа и р. Енинска, поддържане 

на съществуващи защитни съоръжения и създаване на ретензионни обеми в заливната 

равнина.  Тези мерки представляват 27% от бюджета за РЗПРН; 

 Овощник - нови защитни съоръжения и създаване на ретензионни обеми в заливната равнина.  

Тези мерки представляват 2% от бюджета за РЗПРН; 

 Мъглиж – почистване на растителност и натрупвания в р. Мъглижка  Тези мерки 

представляват 2% от бюджета за РЗПРН; 
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 Тулово – почистване на растителност и натрупвания в р. Мъглижка  Тези мерки представляват 

1% от бюджета за РЗПРН; 

 Ягода и Юлиево – почистване на растителност и натрупвания в коритото на р. Тунджа, нови 

защитни съоръжения и създаване на ретензионни обеми в заливната равнина.  Тези мерки 

представляват 13% от бюджета за РЗПРН; 

 Зимница: почистване на растителност и натрупвани от коритото на р. Тунджа, надграждане 

на съществуващи диги, изграждане на нов и премахване на компрометиран дънен праг, а 

зоната между Зимница и Шамново – изграждане на малки басейни. Тези мерки представляват 

21% от бюджета за РЗПРН; 

 Николаево – надграждане на защитни съоръжения с 1 m. Тази мярка представлява 32% от 

бюджета за РЗПРН; 

 

Мерките, които се изпълняват, са:  

 TU_04_01 Почистване на речното корито на р. Тунджа от наносни отложения, дървета и 

храстова растителност, от км 57+457 до км 58+546 в с. Розово 

 TU_04_01 Реконструкция на съществуващ праг в р. Тунджа и на съществуващ водопровод в 

с. Бузовград, включително отстраняване на растителност от речното корито 

 TU_04_05 и TU_04_38 Почистване на речното корито на Стара река в рамките на Казанлък 

от наноси и дървесна растителност  

 TU_04_24 Аварийно укрепване на бреговете, завършване на бента и почистване на коритото 

на р. Тунджа в близост до с. Зимница, включително от дървета и храсти и наноси 

 TU_04_27 Аварийно укрепване на бреговете, завършване на бента и почистване на коритото 

на р. Тунджа в близост до с. Зимница (дължина 303,2 m). Издадено разрешително с краен 

срок 25.11.2022 г. 

 EARBD_15 Оборудване за хидрометрична мониторингова станция на р. Селченска 

(Мъглижка) над гр. Мъглиж 

38.6. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от 

урбанизираните територии 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи 

 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно IPPC и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 
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38.7. Оценяване на мерките  

38.7.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за 

периоди 2051-2080 и 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.), 3. 

максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 

2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 4. брой дни с 24-

часов валеж ≥ 40 mm (AMO осцилация за периоди 2031-

2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), брой дни с 24-часов валеж 

≥ 40 mm (MED CORDEX, RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността на този РЗПРН е в средна до висока степен. 

Повечето от щетите от наводнения обаче са причинени от 

дъждовни наводнения и не би имало полза от мерки за 

ретензия на речни наводнения. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Има съществуващи диги по р. Тунджа, които осигуряват 

защита от наводнения. Няма подробна информация за 

съществуващите мерки за управление на наводненията. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000 с код BG0000192 – 

Река Тунджа 1, обхващаща цялото поречие на Тунджа в 

рамките РЗПРН, и в BG0000203 – Тулово, разположена 

източно от р. Мъглижка между Тулово и р. Тунджа. И двете 

зони по НАТУРА 2000 са по Директивата за 

местообитанията. 

В долния край на РЗПРН, близо до Николаево, се намира 

зона BG0002052 – Язовир Жребчево, по Директивата за 

птиците. 

Голяма част от речния коридор е с диги за защита от 

наводнения. Защитената зона включва няколко басейна, 

стари речни корита и пасища по поречието на реката. 

Има също 4 защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии: Гората на Боряна (над Казанлък), 

Мъглижка клисура (над Мъглиж), Туловска кория (мястото 

е почти идентично с BG0000203 – СЗЗ Тулово) и Юлиевска 

кория (северно от с. Юлиево). 
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5 Източници на замърсяване  На КЗРН са установени два източника на замърсяване, 

засегнати от всички обезпечености на речни наводнения, и 

нито  един, засегнат от дъждовни наводнения. 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Да. яз. Копринка 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Пространственото разпределение на икономическите 

щети е представено на фигурата по-долу. 

Разпределението при речно наводнения не е показано: 

има само една значима зона с щети от речните 

наводнения, в село Мъглиж. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Казанлък и Николаево в рамките на район 

BG3_APSFR_TU_04 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани 

(жилищни и индустриални), смесени многофункционални 

зони, техническа инфраструктура, зони за рекреация и 

озеленяване, културни ценности и зони за минно дело. 
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Фигура 1.5 Разпределение на икономическите щети при дъждовни внезапни (поройни) 

наводнения в Бузовград (горе) и при дъждовни наводнения в Николаево / Нова махала (долу) 

Обхватът на заливане при обезпеченост 1% е показан в оранжево 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Малко мерки, насочени към речни наводнения, биха били разходно ефективни поради 

сравнително ниските икономически щети от този тип събития (в сравнение с щетите 

от дъждовни наводнения).  Намаляване на максимални преминаващи водни 

количества, използвайки яз. Копринка, може да е възможно  

2 Естествено водозадържане при дъждовни внезапни (поройни) наводнения би било 

възможно 

3 Възможни са подобрения в отводняването чрез УОС при настъпване на дъждовни-

градски наводнения. Изглежда, че в града има достатъчно пространство за такъв тип 

мерки. 

38.7.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 
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Таблица 1.4  Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 
Коментар 

M32-B9c Промени в правилата 

за експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно Промени в правилата за 

експлоатация на яз. Копринка с цел 

намаляване на максимално 

преминаващо водно количество. Това 

може да изисква дейности по язовира. 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи 

елементи, 

разпределени по 

целия водосбор: 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Природосъобразно водозадържане за 

намаляване на преминаващи водни 

количества в с. Бузовград и между 

Нова махала и гр. Николаево 

M34-B13 Управление на 

земеползването в 

урбанизирани райони 

и модернизиране на 

УОС с цел 

увеличаване на 

инфилтрацията в 

почвите 

Дъждовно в 

градска среда 

/ Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

УОС в гр. Николаево и в Нова махала 

M34-

B19a 

Отводнителни канали 

за отвеждане на 

повърхностни води 

като компонент на 

УОС 

Дъждовно в 

градска среда 

/ Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

УОС в гр. Николаево и в Нова махала 

38.7.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5  Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речно 194 000 Ниска 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи 

елементи 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

397 000 Висока 

M34-B13 Управление на 

земеползването в 

урбанизирани райони и 

модернизиране на УОС с 

Дъждовно-

градско / 

Дъждовно 

647 000 Висока 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношениет

о ползи - 

разходи 

цел увеличаване на 

инфилтрацията в 

почвите. (Николаево и 

Нова махала) 

внезапно 

(поройно) 

M34-B19a Отводнителни канали за 

отвеждане на 

повърхностни води като 

компонент на УОС. 

(Николаево и Нова 

махала) 

Дъждовно-

градско / 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

971 000 Висока 

Схемата за УОС е комбинация от елементи за инфилтрация и дренажни канали за повърхностни 

води. 

Мерките с висока оценка са представени на следващата фигура.  

 

Фигура 1.6 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

38.7.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-B13 Модернизиране на УОС с цел 

увеличаване на инфилтрацията в 

почвите 

Брой нови 

елементи на УОС 

за инфилтрация. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи 

M34-B19a: Отводнителни канали за отвеждане 

на повърхностни води като компонент на УОС 

M34-B13: Управление на земеползването в 

урбанизирани райони и модернизиране на 

УОС с цел увеличаване на инфилтрацията в 

почвите. 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-B19a Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС. 

Дължина на водно 

течение (км) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи елементи 

Площ на 

територията на 

водозадържане (ха) 

или 

Брой на елементите 

на водозадържане 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1 
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39. BG3_APSFR_TU_05 

39.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_TU_05 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Тунджа - от гр. Калофер до с. Александрово 

Местоположение Област Пловдив, община Карлово; област Стара Загора, община 

Павел баня 

Прогнозираните обхвати на заливане в Калофер са предимно в рамките на речното корито с 

минимални наводнения в урбанизираната зона, които засягат някои имоти в близост до речното 

корито. Както на левия, така и на десния бряг има изградени защитни стени, макар да са видни 

промени във височината и сравнително големи прекъсвания. Прогнозираните обхвати на заливане 

на засягат промишленото предприятие между Калофер и Осетеново. В рамките на с. Осетеново и с. 

Александрово прогнозираните обхвати на заливане засягат по-голяма част от урбанизираната 

територия при всички обезпечености, включително пътната инфраструктура.  

На някои места има защитни стени, особено преди и след мостове. Речните корита в рамките на 

Калофер и Осетеново са облицовани и разширени. Растителното покритие в рамките на РЗПРН 

варира от ниска/средна до висока степен. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

Калофер, градска зона 

 

Осетеново, поглед нагоре по течението (градска зона) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

39.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 
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Таблица 1.13Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 45 783 34 Дълъг участък на река с като цяло тясна 

заливна равнина, стичаща се от планински 

район. Три населени места, засегнати от 

наводнения при всички обезпечености. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение: р. Тунджа  

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

39.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_TU_05: р. Тунджа - от гр. Калофер до с. Александрово е включен като РЗПРН в 

предходния цикъл на прилагане на ДН. За РЗПРН е извършено картиране на заплахата и риска за 

речен тип наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. 

Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на 100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на ДН,  минали наводнения, случили се в периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват от района са изключени 2 участъка: от р. Тунджа с дължина 

13 км от с. Александрово до гр. Павел баня и отново от р. Тунджа над гр. Калофер с дължина 2,3 км. 

Причината е, че моделирането в предходния цикъл не е показало риск от този тип наводнение. 

Направена е лека корекция на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

39.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Мерки от първи цикъл: 

 Основно и ежегодно почистване на коритото на р. Тунджа в рамките на Калофер, Осетеново и 

Александрово. 

 Отстраняване на складирани материали и незаконни постройки (навеси, огради, сгради и др.) в 

Калофер, Осетеново и Александрово. 
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 Разширяване на светлия отвор на сводест мост в близост до църква Св. Михаил (Калофер), в 

комбинация с мост в южната част на Калофер, железопътен мост между Калофер и Осетеново. 

 Надграждане на съществуваща подпорна стена в Калофер и Осетеново 

 Изграждане на подпорни стени в Калофер, Осетеново и Александрово 

 Почистване на р. Тунджа от наноси в рамките на селата Осетеново и Александрово 

 Създаване на малки буферни басейни в заливните тераси на р. Тунджа преди с. Осетеново и 

преди с. Александрово  

Стартирали/в процес на изпълнение мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 TU_05_04 - Изграждане на стоманобетонни подпорни стени по десния и левия бряг на Тунджа. 

Уч.1 - десен бряг надморска височина от 615.5 до 615.5, дължина 76.22м. Уч.2 - ляв бряг 

надморска Н от 608.23 до 610.57, дължина 67.07м 

 TU_05_04 - Изграждане на подпорна стена от габионни елементи в северната част на гр. 

Калофер 350 м по десния бряг на р. Тунджа. Средната височина на съоръжението е 2 м. 

Изграждане на подпорна стена от габионни елементи по десния бряг на р. Тунджа с височина 

2.5 м от сводест мост в близост до храм "Св. Михаил" до изградена ст. бет. подпорна стена, на 

360 м надолу по течението. Изграждане на подпорна стена от габионни елементи по десния 

бряг на р. Тунджа в същия у-к, с височина 2.5 м и дължина 200 м. 

 

Изпълнени мерки от ПоМ по първи цикъл на ПУРН: 

 TU_05_25 - Разширяване на светлия отвор на железопътния мост над р. Тунджа между гр. 

Калофер и с. Осетеново.  

39.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 2.3 Подобряване на защитата на обекти от стопанската, техническата и критичната 

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени територии и защитени 

зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

 

39.3. Оценяване на мерките  

39.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2  Контролен списък за първоначална оценка  
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 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на климатичните 

промени по следните показатели: 1. максимален 24-часов 

валеж (MED-CORDEX, RCP4.5 за периоди 2051-2080 и 2071-

2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, 

RCP8.5 за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.), 3. 

максимален 24-часов валеж (AMO осцилация за периоди 

2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ на 

пригодността на речните заливни равнини. Пригодността при 

този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Има защитни стени в Калофер и Осетеново, които може 

намаляват риска  

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зона по НАТУРА 2000, Река Тунджа 1 

(Директива за местообитанията, код на обекта: BG0000192). 

Зоната обхваща района между Осетеново и Александрово и 

надолу по течението от село Александрово. Речните участъци 

в рамките на урбанизираните територии не са включени. 

РЗПРН не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Не са идентифицирани източници на замърсяване. 

6 Ерозия и седиментация Няма налична подходяща информация, въпреки че на 

снимките се вижда седиментация в огромното корито в 

Осетеново. 

7 Язовири и водоеми Не 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Основните зони с риск от наводнения са в рамките на 

урбанизираните територии на трите населени места. 

Информацията е представена на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Съгласно действащия общ устройствен план на общини 

Карлово и Павел баня в рамките на район 

BG3_APSFR_TU_05 са планирани следните нови 

устройствени зони – жилищни, индустриални, комбинирани 

(жилищни и индустриални) и земеделски и горски територии с 

разрешение за смяна на предназначение. 
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Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Разпределение на ОГЩ: 50% в Калофер, 25% в Осетеново и 25% в Александрово 

2 Разпределени на засегнати хора: 30% в Калофер, 40% в Осетеново и 30% в 

Александрово 

3 ОГЩ в Калофер изглежда са свързани предимно с жилищна собственост, някои 

обекти на социалната и туристическата инфраструктура и стопански дейности (напр. 

гараж, автосервиз и др.) 

4 M33-B15d: подмяната на мостове в Калофер ще има местни ползи за ограничаване 

на ОГЩ. Очаквани максимални избегнати щети: 20% 

5 M31-B8a: водозадържане в заливната равнина. Мярка за увеличаване на 

наводняването на залети зелени площи (Осетеново, Александрово). Ползите ще са 

само за Осетеново и Александрово. Максималното намаляване на щетите се приема 

за 8%. Земеползването: зелени площи – приета единична цена 2000 лв./ха 

39.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4  Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно Вече включена в първи цикъл (дължината 

на прегледаните намеси) 

- Калофер, градска зона ( 2 000 m) 

- Осетеново, градска зона ( 1 000 m) 

- Александрово, градска зона ( 1 000 m) 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове 

и съоръжения за 

преминаване през 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

реки, които 

ограничават 

проводимостта и 

водят до 

подприщване. 

Три моста: 

- сводест мост близо до църква Св. Михаил, 

Калофер 

- комбиниран мост в южната част на 

Калофер 

- железопътен мост между Калофер и 

Осетеново 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи 

защитни стени или 

диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

- Калофер - 900 m 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо. 

Речно Вече включена в първи цикъл (дължината 

на прегледаните намеси) 

- десен бряг, северно от Калофер (300 m) 

- ляв и десен бряг, Осетеново (1000 m, 600 

m) 

- ляв и десен бряг, Александрово (1000 m, 

800 m) 

M31-B8a  Задържане на водни 

обеми (ретензия) в 

заливната равнина, 

без да е необходима 

структурна намеса в 

речното легло. 

Речно Предвидена още в първия цикъл на 

планиране 

Повторно свързване или препрофилиране 

на заливни равнини и крайречни коридори 

чрез неструктурни природосъобразни 

средства 

- над Осетеново ( 40 ха) 

- над Александрово ( 45 ха) 

M23-B3 Съвременни методи 

за подобряване на 

резистентността на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речно Мерки за резистентност на собствеността 

(временни прегради) в урбанизираните зони 

на Осетеново и Александрово (6 ха). 

Дейността ще зависи от наличието на 

надеждни системи за прогнозиране на 

наводнения. Алтернативна мярка би била 

подобряване на устойчивостта на 

собствеността на наводнения (M23-B4) 

M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 

39.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 
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от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

 

Таблица 1.5  Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка на 

съотноше

нието 

ползи - 

разходи 

M33-

B15d 

Подмяна на мостове и съоръжения за 

преминаване през реки, които 

ограничават проводимостта и водят до 

подприщване. 

Речно 1 491 963 Ниска 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. (Калофер) 

Речно 357 518 Висока 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени или 

диги, включително подвижни контролни 

органи, ако е необходимо. (Калофер) 

Речно 148 966 Средна 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени или 

диги, включително подвижни контролни 

органи, ако е необходимо. (Осетеново) 

Речно 783 813 Ниска 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени или 

диги, включително подвижни контролни 

органи, ако е необходимо. 

(Александрово) 

Речно 881 790 Ниска 

M31-B8a  Задържане на водни обеми (ретензия) в 

заливната равнина, без да е необходима 

структурна намеса в речното легло. 

Речно 164 689 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване на 

резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Речно 243 681 Средна 

Мерките със средна или висока оценка са представени на следващата фигура. 
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

39.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B22a Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или 

диги с допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Дължина (км) на 

дига, насипно 

съоръжение или 

защитна стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

резистентност 

при наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

 

  

M33-B21: Изграждане на нови 

защитни стени или диги 
M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост в 

картирания участък (около 6 ha) 

M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи 

защитни стени или диги с допълнителни 

елементи на зелена инфраструктура 
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40. BG3_APSFR_TU_100 

40.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_TU_100 

Наименование 

на РЗПРН 

р. Тунджа - от с. Устрем до с. Срем 

Местоположение Област Хасково, община Тополовград 

 

РЗПРН обхваща долината на р. Тунджа от с. Устрем до с. Срем, нейния десен приток Манастирска р. 

и нейния десен приток Голяма р., като и двата преминават през с. Устрем. Срем е разположено на 

ръба на заливната равнина на р. Тунджа. Двата притока протичат през с. Устрем преди да се влеят в 

р. Тунджа. 

Речната мрежа в рамките на РЗПРН се характеризира с променлива, средна до висока степен на 

растително покритие. Прогнозираните обхвати на заливане сочат ограничени наводнения в 

урбанизираните територии на селата Устрем и Срем. 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

р. Тунджа западно от Срем (поглед надолу по течението) (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

40.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 11 511 30 Речен участък с приток, където се наблюдават 

наводнения в две села и при трите 

обезпечености, макар обхватът на заливане да 

е малък. 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 
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 Речно наводнение: р. Тунджа, десните й притоци Манастирска река и Голяма река. 

Фигурите по-долу онагледяват зоните, засегнати от основните разглеждани типове наводнения. 

 

Фигура 1.2 Речно наводнение 

40.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

BG3_APSFR_TU_100: р. Тунджа - от с. Устрем до с. Срем е включен като РЗПРН в настоящия цикъл 

на прилагане на ДН Това е направено на база значими минали наводнения, случили се в периода 

2011 - 2019 г. и експертна оценка.  Районът не е бил идентифициран при първия цикъл. 

40.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

РЗПРН е идентифициран в рамките на втория цикъл на планиране.  

40.2. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 

40.3. Оценяване на мерките  

40.3.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 
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Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 

г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (AMO 

осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 

г.). 

2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. 

Пригодността при този РЗПРН е на средно ниво. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

По Голяма река има извършени корекции със защитни 

стени в части на с. Устрем. Съобщава се, че е речното 

корито е много обрасло. По поречието на р. Тунджа в 

зоната на с. Срем има изградени диги. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в 4 зони по НАТУРА 2000, съгласно 

Директивата за местообитанията: Река Тунджа 2 

(BG0000195), Ждрелото на река Тунджа (BG0000217), 

Сакар (BG0000212) и Дервентски възвишения 1 

(BG0000218). РЗПРН също попада в зона Сакар 

(BG0002021) по Директивата за птиците. РЗПРН не попада 

в защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

5 Източници на замърсяване  Няма такива. 

6 Ерозия и седиментация Няма налична относима информация 

7 Язовири и водоеми ВЕЦ Устрем е разположен на р. Тунджа под РЗПРН, на 

около 2 км югозападно от с. Устрем. 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не. Основните зони с риск от наводнения са в 

урбанизираната територия на селата Устрем и Срем. 

Информацията е представена на фигурата по-долу. 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 
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Фигура 1.3 Разпределение на икономическите щети при речно наводнение 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

 

Таблица 1.3 Допускания, направени при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Прието разпределение на риска: 20% в Устрем, 50% в Срем, 30% разпределени в зелени 

площи извън урбанизираните зони 

2 Разпределени на засегнати хора: 65% в Срем, 35% в Устрем 

40.3.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-

B15c 

Поддържане на 

растителността в 

речни корита и 

коридори. 

Речно Лек контрол на растителността в рамките 

на урбанизираните зони на селата Устрем 

и Срем 

- р. Тунджа, Срем (1500 m) 

- Манастирска река и Голяма река, с. 

Устрем (общо 1000 m) 

M33-

B22a 

Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи 

защитни стени или 

диги с допълнителни 

Речно Рехабилитация на съществуващи защитни 

стени на Голяма река, с. Устрем (по 650 m 

на всеки бряг; общо 1300 m) 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно Локална защита в с. Срем, най-вече на 

левия бряг (0,6 ха). Дейността ще зависи 

от наличието на надеждни системи за 

прогнозиране на наводнения. 

Алтернативна мярка би била подобряване 

на устойчивостта на собствеността на 

наводнения (M23-B4) 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно Локална защита в с. Устрем при 

вливането на Голяма река и Манастирска 

река с цел предпазване на някои обекти 

на социалната инфраструктура 

 

M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5. 

40.3.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка 

на 

съотношени

ето ползи - 

разходи 

M33-B22a Рехабилитация или надграждане 

на съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура. 

Речно 516 415 Ниска 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на резистентността 

на жилищна и нежилищна 

собственост (Срем) 

Речно 24 368 Средна 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на резистентността 

на жилищна и нежилищна 

собственост (Устрем) 

Речно 20 307 Средна 

Мярката със средно оценка е представена на следващата фигура.  
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Фигура 1.4 Избрани мерки (в синьо) при обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

40.3.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и 

нежилищна собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

резистентност при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2 

 

  

M23-B3: Съвременни методи за подобряване 

на резистентността на жилищна и нежилищна 

собственост в картираната зона 
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41. BG3_APSFR_TU_101 

41.1. Преглед на РЗПРН 

Код на РЗПРН BG3_APSFR_TU_101 

Наименование 

на РЗПРН 

Синаповска р. - с. Синапово 

Местоположение Област Хасково, община Тополовград; област Ямбол, община Елхово 

 

РЗПРН обхваща малък участък от р. Тунджа в землището на с. Княжево и нейния десен приток 

Синаповска р. от с. Синапово до вливането й в р. Тунджа.  

 

По-долу са представени снимки на някои важни зони в РЗПРН. 

 

 

Синаповска река над мястото на сливане, източно от Синапово (източник: Google Earth) 

Фигура 1.1 Общи снимки на района  

41.1.1. Обобщение на резултатите от КЗРН 

В долната таблица са обобщени някои от основните резултати, извлечени от картите на заплахата и 

риска от наводнения. ОГЩ са очакваните годишни щети, изразени в лева. 

Таблица 1.1 Информация, извлечена от КЗРН 

Тип 

наводнение 

ОГЩ 

(лв.) 

Годишен 

брой 

засегнати 

хора 

Коментар относно картите и проблемите на 

РЗПРН 

Речно 4 738 10 Поречие на река и село, което се залива в 

малка степен при събитие с обезпеченост 5%, 

а при по-мащабни наводнения обхватът на 

заливане се увеличава 

Разгледаните типове наводнения за картиране на заплахата и риска от наводнения са: 

 Речно наводнение - р. Тунджа, Синаповска река. 

Фигурата по-долу онагледява зоните, засегнати от основния разглеждан тип наводнения. 
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Фигура 1.2 Речно наводнение 

41.1.2. Промени в РЗПРН между първия и втория цикъл на Директивата за 

наводненията 

Този РЗПРН е включен във втория цикъл на прилагане на Директивата за наводненията. Това е 

направено на база значими минали наводнения, случили се в периода 2011 - 2019 г. и експертна 

оценка.  Районът не е бил идентифициран при първия цикъл. 

41.1.3. Статус на изпълнение на мерките, предвидени в първия цикъл на ПУРН 

Неприложимо. 

41.1.4. Конкретни цели за РЗПРН  

Въз основа на анализа на основните проблеми, свързани с наводненията в този РЗПРН, са заложени 

следните цели. 

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 

 2.2 Минимизиране на броя на обектите от социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения 

 

41.2. Оценяване на мерките  

41.2.1. Общи съображения и специфични допускания 

В таблицата по-долу е събрана и обобщена обща информация, която да ръководи избора на типа, 

мащаба и местоположението на прилагане на мерките. Целта е да бъде идентифицирана всяка 

подходяща информация преди окончателния избор на мерките. 

 

Таблица 1.2 Контролен списък за първоначална оценка  

 Елемент Коментари 

1 Въздействие на 

изменението на климата 

върху преминаващите 

водни количества при 

наводнение и върху 

валежите 

Съгласно извършения анализ, разглежданият РЗПРН 

преминава праговете за негативно влияние на 

климатичните промени по следните показатели: 1. 

максимален 24-часов валеж (MED-CORDEX, RCP8.5 за 

период 2071-2100 г.), 2. максимален 24-часов валеж (AMO 

осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 

г.), 3. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (AMO 

осцилация за периоди 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 

г.), 4. брой дни с 24-часов валеж >= 40 mm (MED-CORDEX, 

RCP8.5 за период 2071-2100 г.). 
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2 Възможности за 

управление на наводнения 

нагоре по течението 

Такива възможности се установяват с помощта на анализ 

на пригодността на речните заливни равнини. Степента на 

пригодност на този РЗПРН е висока. 

3 Очакван принос на 

съществуващите мерки за 

управление на 

наводненията 

Не е открита информация за съществуващи мерки за 

управление на наводненията. Има проект за корекция на 

реката в с. Синапово с цел опазване на жилищната зона и 

пречиствателната станция. Статусът на проекта е 

неизвестен. 

4 Информация за защитени 

територии 

РЗПРН попада в зони по НАТУРА 2000 Сакар (Директива 

за птиците, код на обекта: BG0002021 и Директива за 

местообитанията – код на обекта: BG0000212), и Река 

Тунджа 2 (BG0000195) по Директивата за 

местообитанията. Почти цялата зона с риск от наводнения 

попада в тези защитени зони по Натура. РЗПРН не попада 

в защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии.  

5 Източници на замърсяване  На КЗРН не са идентифицирани източници на 

замърсяване, засегнати от наводнения 

6 Ерозия и седиментация Няма доказателства, че това е значим проблем 

7 Язовири и водоеми Малки резервоари (5-20 ха) са разположени на притоци 

над РЗПРН 

8 Трансгранична река ли е 

РЗПРН? 

Не 

9 Има ли горещи точки в 

РЗПРН? 

Не 

10 Градоустройство Няма налични устройствени планове, които да се 

използват за определяне на дългосрочното развитие в 

сегашния РЗПРН. 

Някои допускания, залегнали в анализа на мерките, са обобщени в следващата таблица.  

Таблица 1.3  Допускания, взети предвид при оценката 

№ Описание на допуснатото 

1 Допуска се, че мерки за подобряване на резистентността на собствеността биха 

намалили общите ОГЩ с до 25% и биха облагодетелствали 100% от засегнатото 

население. Предполага се, че останалите щети са нанесени в земеделски или зелени 

площи. 

41.2.2. Подходящи мерки  

Въз основа на събраната информация се избират подходящи мерки конкретно за съответния РЗПРН. 

Те са обобщени в таблицата по-долу. 
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Таблица 1.4 Подходящи мерки за РЗПРН 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Коментар 

*M33-B15c Поддържане на 

растителността в речни 

корита и коридори. 

Речно Поддръжка на речното корито северно 

от Синапово (500 m) 

M31-B10a Залесяване и 

лесоустройство в горе 

разположените 

водосбори 

Речно Дейности върху 1000 ха площ над 

РЗПРН (може да се увеличи до 3000 

ха) 

M31-B7a Задържане на водни 

обеми (ретензия) в 

основното корито и/или 

заливната низина, без да 

е необходима структурна 

намеса в речното легло. 

Речно Прилагане на природосъобразни 

решения, целящи забавяне/ретензия 

на високата вълна посредством 

увеличаване на съпротивлението на 

водното течение и респективно 

покачване на водните нива в коритото 

и заливната низина нагоре срещу 

течението от рисковите райони. ( 70 ха) 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речно Защита на собствеността в Синапово 

(около 0,25 ха) на десния бряг на р. 

Синаповска. Дейността ще зависи от 

наличието на надеждни системи за 

прогнозиране на наводнения. 

Алтернативна мярка би била 

подобряване на устойчивостта на 

собствеността на наводнения (M23-B4) 

M33-B15c е разгледана като част от хоризонталните мерки съгласно Глава 7, точка 7.6.5.  

41.2.3. Оценка чрез АРП-МКА на разглежданите мерки 

Оценката на разглежданите мерки се извършва с помощта на актуализираната национална методика 

за оценяване и приоритизиране (методика за АРП) и свързаната с нея таблица в Excel. В Програмата 

от мерки са включени само мерките с общ среден или висок резултат за съотношението ползи-

разходи. 

Таблица 1.5 Резултати от оценката чрез АРП-МКА 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

M31-

B10a 

Залесяване и лесоустройство 

в горе разположените 

водосбори 

Речно  2 772 949  Ниска 

M31-B7a Задържане на водни обеми 

(ретензия) в основното корито 

и/или заливната низина, без 

Речно  143 753  Ниска 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща оценка на 

съотношението 

ползи - разходи 

да е необходима структурна 

намеса в речното легло. 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речно  10 153  Средна 

Резултатите отразяват ниските нива на щети от наводнения в този РЗПРН. Единствената мярка със 

среден резултат на оценката е представена на следващата фигура.  

 

Фигура 1.3 Избрани мерки - повишаване на резистентността на собствеността (в синьо), при 

обхват на наводнение с обезпеченост 1% (в оранжево) 

41.2.4. Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. В таблицата е посочен и показателят за следене на изпълнението на всяка конкретна мярка. 

 

Таблица 1.6 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на резистентността 

на жилищна и нежилищна 

собственост. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

резистентност при 

наводнения 

1.1, 2.1, 2.2 

 


