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Определения 
 

Определения съгласно Закона за водите: 

 "Наводнение" е временно покриване с вода на земен участък, който обичайно не е покрит с вода, 

включително от реки, планински потоци и предизвикани от морето наводнения; наводняването на 

земни площи от канализационни системи не е наводнение по смисъла на този закон.  

 "Риск от наводнения" е съчетанието от вероятността за наводнение и възможните неблагоприятни 

последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата 

инфраструктура и стопанската дейност, свързани с наводненията.  

  

Определения, използвани в настоящия доклад:  

“Очаквани годишни щети (ОГЩ)” е средната стойност на икономическите щети в резултат на 

наводнения, които се очакват през дадена година.   

“Очакван годишен брой засегнати от наводнения хора” е средният брой хора, които се очаква да бъдат 

засегнати от наводнения през дадена година. 
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Раздел 1 

Въведение 

Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление -  2022-2027 



Раздел 1 – Въведение 
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1. Въведение

1.1. Обща информация относно прилагането на Директивата 
за наводненията 

Настоящият Проект на план за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски 

район за басейново управление обхваща периода 2022 - 2027 г. Той представлява актуализация на 

първия ПУРН, който се отнася за периода 2016 - 2021 г. 

ПУРН е разработен в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директивата за 

наводненията) и съответните разпоредби на Закона за водите на Република България.  

Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения (Директива за 

наводненията) създава рамка за оценка и управление на риска от наводнения в държавите - членки 

на Европейския съюз, като се създаде база за подобряване управлението на риска от наводнения и 

се цели намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околна среда, културното 

наследство и стопанската дейност. Управлението на риска от наводнения се извършва на основата 

на речния басейн като се прилага принципът за солидарност. 

Изискването на директивата е държавите-членки да оценят дали всички водни течения и 

крайбрежието линии са изложени на риск от наводнения, да нанесат на карта разпространението на 

наводнението при различни сценарии, стопанските активи и хората в риск в тези области и да се 

предприемат адекватни и координирани мерки за намаляване риска от наводнения. Директивата също 

така засилва правата на гражданите за достъп до информация относно риска от наводнения и за 

свързаните мерки като им дава възможност да влияят върху процеса на планиране. 

Директивата за наводненията е транспонирана в българското законодателство и по-конкретно в 

Закона за водите (ДВ, брой 61 от 2010г.). Предварителната оценка на риска от наводнения е 

разработена в съответствие с в раздел ІХ, Раздел ІІ от ЗВ.  

За всеки район на басейново управление е необходимо да се изготви План за управление на риска от 

наводнения (ПУРН), като се съсредоточи върху предотвратяването, защитата и подготвеността. Този 

план заедно с плана за управление на речните басейни по Рамковата директива по водите (Директива 

2000/60/ЕО) представлява елемент от интегрираното управление на  водите. 

Директивата за наводненията и Законът за водите изискват прилагането на подход за дългосрочно 

планиране на три етапа, с цел намаляване на риска от наводнения, които се преразглеждат на всеки 

шест години в рамките на цикъл, координиран и синхронизиран с цикъла на прилагане на Рамковата 

директива за водите (РДВ).  Етапите на разработване на ПУРН са следните:  

1. Разработване на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) за всеки район за

басейново управление, определен в съответствие с член 146а на Закона за водите.

2. Разработване на карти на заплахата и риска от наводнения (КЗРН), според изискванията на член

146д от Закона за водите.

3. Разработване на плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), включително и

програма от мерки (ПоМ) към тях, с цел намаляване на риска от наводнения, в съответствие с

изискванията на член 146й от Закона за водите.

ПУРН се приема от Министерски съвет и преразглеждат и актуализират на всеки шест години. 
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Директорът на Басейновата дирекция е компетентен орган за басейново управление, отговорен за 

разработването на плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и плана за управление на риска от 

наводнения (ПУРН). Актуализацията на плановете за управление на риска от наводнения са 

разработени съгласувано с актуализацията на ПУРБ и се включват в тях. При разработването на ПУРН 

се използват информацията и данните за разработването на плановете за управление на речните 

басейни.  

Настоящият План за управление на риска от наводнения е изготвен за територията на 

Източнобеломорски район за басейново управление на водите, определен съгласно чл. 152, ал. 1, т. 

2 от Закона за водите. 

1.2. Преглед на целите на управлението на риска от 
наводнения 

Целта на плана е да създаде условия за намаляване неблагоприятното въздействие върху човешкото 

здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност за определените райони със 

значителен потенциален риск от наводнения за територията на Източнобеломорски район. Той 

разглежда всички аспекти на управлението на риска от наводнения, отчитайки характеристиките на 

конкретния речен басейн и интегрира аспектите на опазване на околната среда, като осигурява високо 

ниво на опазването ѝ.  

1.3. Отговорни институции при управлението на риска от 
наводнения

Прилагането на Директивата за наводненията е възложено от Министерски съвет на Република 

България на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и на четирите басейнови дирекции за 

управление на водите. В този раздел е направен  преглед на отговорните институции и организации 

на следните нива: 

 Национално;

 Район за басейново управление (РБУ);

 Областно и общинско ниво;

 Други юридически лица.

1.3.1. Компетентни органи на национално ниво 

Министерски съвет  

Министерски съвет приема ПУРБ и ПУРН и националните програми за изпълнението им. 

Чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, 

финансира дейности за поддържане проводимостта на речните легла, при условие че са включени в 

Годишния план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия. 

Министъра на околната среда и водите (МОСВ) има следните правомощия: 

 осъществяване на държавнаата политика в областта на управление на водите;

 предлага ПУРН за одобрение от Министерски съвет;
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 утвърждава районите със значителен потенциален риск от наводнения или вероятност за

значителен потенциален риск от наводнения;

 съгласува изпълнението на проекти от органите по чл.10 от ЗВ (Закона за водите), вкл.

областните управители, кметовете на общини и научните организации свързани с

използването, опазването и защитата от вредното въздействие на водите;

 участва в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика

при разглеждане на инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на

съоръжения за защита от вредното въздействие на водите;

 разработва политиката на държавата за двустранно и многостранно сътрудничество в

областта на използването и опазването на водите;

 контролира прилагането на държавната политика за управление на водите на басейново ниво,

изпълнението и ефекта от изпълнението на програмите от мерки – чл.187, ал.1, , т.4;

 утвърждава годишен и месечни режимни графици за начина на използване на водите на

комплексните и значими язовири, включително при възникване на непредвидими и/или

изключителни обстоятелства изменя месечния график;

 издава методика за анализ на разходите и ползите, използван за оценка на мерките в ПУРН

(със Заповед №РД-294/12.04.2022 г. е утвърдена Методика за оценка и приоритизиране на

мерките в ПУРН;

 издава методика за оценка на риска от наводнения и критериите за значителни неблагоприятни

последици и значителен потенциален риск (със Заповед №РД-940/20.11.2020 г. е утвърдена

Методиката за предварителна оценка на риска от наводнения, а със Заповед №РД-

833/30.08.2021 г. - Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения);

 определя районите за басейново управление, които се отнасят към международен район за

басейново управление.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) отговаря за поддръжката на 

хидрометеорологичната мрежа, включително станциите за наблюдение на климата и станциите за 

измерване на оттока в реките. По отношение на наводненията, НИМХ извършва дейности, свързани с 

пространствената променливост на речния отток, екстремни хидроложки явления, както и 

краткосрочни и дългосрочни хидроложки прогнози. 

Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ 

 има основен предмет на дейност комплексно управление на язовири – публична и частна държавна

собственост; 

 управлява и язовири, чиято собственост общините са прехвърлили безвъзмездно на държавата;

 има права и задължения на собственик на язовирните стени и на съоръженията към тях по чл.138б

и предоставените по чл.139а, ал.5 и ал.6 от ЗВ; 

 отговаря за цялостното управление на язовирите - публична и частна държавна собственост.

Централата на държавното предприятие е в София, а в страната има осем подразделения. 

Предприятието управлява и язовири, чиято собственост е прехвърлена от общините на държавата.  

Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" към Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор осъществява политика свързана с контрол върху 

техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях. 

 извършва контрол за изпълнението на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията

към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация; 

 извършва контрол по изпълнение на дейности по извеждане от експлоатация на язовирни стени

и/или свързаните с тях съоръжения, които са в „предаварийно състояние“, до възстановяване на 



Раздел 1 – Въведение 

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027”  13 

технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или 

съоръжения, ако възстновяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.  

Висш консултативен съвет по водите – подпомага МОСВ при провеждане на политиката по 

управлението на водите на национално ниво. 

Координационен съвет по водите – координира дейностите по разработване и изпълнение на ПУРН; 

финансирането и изпълнението на програмите от мерки; и мерките за управление на риска от 

наводнения; обсъжда и изпълнението на националните програми за ПУРН в отделните сектори и 

определя необходимите мерки, които министърът на околната среда и водите предлага за приемане 

от Министерския съвет. 

Други институции и организации, които също имат роля в управлението на риска от наводнения: 

 Регионалните инспекции по околната среда и водите, водят регистър на обектите, които

биха могли да причинят замърсяване при наводнения;

 Министерство на вътрешните работи, което отговаря националния план за защита при

бедствия, както и за реакцията при бедствия, включително наводнения;

 Министерство на земеделието, храните и горите, което осъществява държавната политика,

свързана с дейностите по експлоатацията, реконструкцията и модернизацията на

водностопанските системи и съоръжения за предпазване от от вредното въздействие на

водите извън границите на населените места;

 Изпълнителна агенция по горите - за насажденията в системите и съоръженията за защита

от вредното въздействие на водите.

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - отговаря за съоръженията

за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места;

контролира състоянието на водните обекти и на водностопанските системи и съоръжения в

рамките на своята компетентност;

 Министерство на енергетиката - контролира състоянието на водните обекти и на

водностопанските системи и съоръжения в рамките на своята компетентност;

 Министерство на икономиката – одобрява плана за дейността на ДПУСЯ и годишния отчет

за предходната календарна година, както и средствата за административни разходи.

 ГД ПБЗН към Министерство на вътрешните работи – представители на дирекцията участват

в комисиите, назначени от областните управители, които извършват проверки за готовността

за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях по чл. 141б; участват в

комисиите по чл.140, ал.4, назначени от кмета на общината; извършва координацията на

съставните части на единната спасителна система.

1.3.2. Район за басейново управление - Басейнова дирекция 

Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като: 

 установява границите на водите и водните тела – публична държавна собственост;

 разработва предварителната оценка по чл.146б, ал.1, картите по глава девета, раздел III от

Закона за водите и плана за управление на риска от наводнения;

 осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за

управление на риска от наводнения на други държави в съответствие с държавната политика

за двустранно и многостранно сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения

ред в международни райони за басейново управление;
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 или оправомощени от него длъжностни лица контролират състоянието и проводимостта на

речните легла; извършването на дейности в речните легла и изпълнението на програмите от

мерки;

 провежда общественото обсъждане на плановете за управление на риска от наводнения;

 или оправомощено от него длъжностно лице участва в областните, общинските или районните

съвети по устройство на територията, като представя писмено становище на басейновата

дирекция, в случаите, в които се разглеждат инвестиционни проекти за изграждане,

реконструкция и рехабилитация на хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения,

за които са издадени разрешителни по ЗВ, включително и за защита от вредното въздействие

на водите.

 издава разрешителни по ЗВ, в т.ч и за ползване на воден обект с цел изграждане на нови,

реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от

вредното въздействие на водите;

 издава становища за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с плана

за управление на риска от наводнения;

 други дейности, съгласно ЗВ;

1.3.3. Областно и общинско ниво 

Областните управители и кметовете играят роля в управлението на риска от наводнения на областно 

и общинско ниво.  

Областният управител отговаря за: 

 изпълнението на мерките от ПоМ в ПУРН, които са от неговата компетентност;

 назначават със заповеди междуведомствени комисии, които определят речни участъци, извън

границите на урбанизираната територия, чиято проводимост е нарушена;

 организират и възлагат изпълнението на дейности по почистване на речните легла от

натрупани наносни отложения, с цел осигуряване на проводимост;

 назначават комисии, съгласно чл.138а, ал.3 от ЗВ за проверка на готовността за безопасна

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях;

 съгласуват дейностите на кмета на съответната община, в случаите по чл.145, ал.1 от ЗВ;

 планирането на защитата при бедствия на областно ниво. Частта "Наводнение" от областните

плановете за защита при бедствия се изготвя, като се съобразява и с плановете за управление

на риска от наводнения.

Кметовете на общините отговарят за:  

 изпълнението на мерките от ПоМ в ПУРН, които са от неговата компетентност;

 назначават със заповеди междуведомствени комисии, които определят речни участъци, в

границите на урбанизираната територия, чиято проводимост е нарушена;

 осъществяват политика, свързана с дейностите по изграждане, експлоатация и реконструкция

и модернизация на водностопанските системи и съоръжения – общинска собственост;

 уведомява председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за

разрушаването на хидротехническото съоръжение или на част от него, което е извършено с

цел предотвратяване или ограничаване на вредни последици за живота и здравето на хората,

околната среда и материалните ценности;
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 издава заповед, съгласувано с областния управител и ръководителя на териториалното звено

на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за извършването на

необходимите работи по съоръжението за предотвратяване или ограничаване на очакваните

вреди, при опасност от наводнение;

1.3.4. Други юридически лица, които имат отношение към 
управлението на риска от наводнения 

Редица други юридически лица участват в управлението на риска от наводнения, включително: 

 собствениците и операторите на обекти, които биха могли да бъдат източник на

замърсяване, имат задължение да изготвят аварийни планове съгласно Закона за защита при

бедствия и да предприемат действия за ограничаване на замърсяването от техните обекти,

особено в случай на наводнение;

 собствениците на язовири/хидротехнически съоръжения или защитни съоръжения –

осигуряват за поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на обекта, поддръжката и

проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета, и други хидротехнически и

защитни съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени;

 научно-изследователските институти и други институции, които имат отговорност да

предоставят безвъзмездно информация, свързана с управлението на риска от наводнения,

ПОРН, КЗРН, ПУРН и за изпълнението на мерки за управление на риска от наводнения.
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2. Обща информация за района за басейново 
управление 

2.1. Географско разположение 

В Р България, единиците за управление, съгласно Директивата за наводненията, са идентични с 

районите за басейново управление според Рамковата директива за водите (РДВ). 

Източнобеломорският район за басейново управление обхваща централните части на Р. България, 

южно от Стара планина.  В него влизат всички водосборни области с директен отток към Егейско море 

чрез р. Марица.   Площта на района е 35,230 km2 или 31.7% от територията на страната - вторият по 

големина РБУ в България, както е показано на Фигура 2.1.  

 

Фигура 2.1 Райони за басейново управление в България 

Източнобеломорски РБУ граничи на юг с Гърция и Турция, със Западнобеломорски РБУ на запад, с 

Черноморски РБУ на изток и с Дунавски РБУ на север.  

2.2. Основни морфоструктурни единици 

В Източнобеломорския речен басейн са разположени следните главни морфоструктурни единици: 

крайната югоизточна част на Западна Стара планина, южните склонове на Средна Стара планина, 

част от Източна Стара планина и планинските ридове Гребенец и Терзийски баир.   На юг са включени 

Задбалканските котловини и рида Гълъбец на изток.  В РБУ са разположени и източната част на 

Ихтиманска Средна гора и изцяло Същинска и Сърнена Средна гора, Горнотракийската низина и 

планината Сакар.  В южната част от РБУ е разположен почти изцяло Родопския масив, разделен на 

Западни и Източни Родопи.  

Най-голям дял от района за басейново управление заема равнинния пояс - 42.2%. Низинният пояс 

(под 200 м. н.в.) обхваща 25.5% от площта на района и сравнително равномерно е разпределението 

между нископланинския (между 600-1000 m. н.в.) и среднопланинския (между 1000-1600 м. н.в.) пояси, 

съответно 15.8% и 13.4%.  На високопланинския пояс (над 1600 m н.в.) се падат 3.1% от площта на 

РБУ. (фигура 2.2). 
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Фигура 2.2 Разпределение на надморските височини в Източнобеломорски РБУ в проценти 

2.3. Основни водосборни области 

Източнобеломорският РБУ има четири основни водосборни области, показани на фигура 2.3.: Марица 

(21 292 км.2), Тунджа (7 901 км.2), Арда (5 213 км.2) и Бяла  (637 км.2). Освен това има и други две малки 

водосборни области - на реките Атеринска и Фишера (Карабашка река).    

 

Фигура 2.3  Основни водосборни области в Източнобеломорски РБУ 

Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров и в България.  Площта на нейния 

водосбор е 53 000 км2 при устието и е дълга 321 км.  Почти 40% от водосбора на р. Марица е на 

територията на Р България, в която се намират почти всички най-високи български планини: южните 

склонове на Средна и Източна Стара планина, всички склонове на Средна гора, източните части на 

Рила и всички северни и източни части на Родопите. Река Марица има около 100 големи притока. 

Реките Тунджа и Арда са най-големите й притоци с водосборни области от съответно 7 884 km2 и 5 

201 km2 . Поради факта, че тези реки обхващат относително големи водосборни области и се вливат 

в Марица на територията на Турция, те се считат за отделни речни басейни. Горната част на 

водосбора на река Тунджа се намира в централната част на Стара планина (Балкана). Река Арда е 

най-голямата река в Родопите и един от най-големите притоци на Марица.  Другите големи притоци 

във водосбора на река Марица са:  

 р. Сазлийка (3 293 км2);  
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 р. Тополница (1 790 км2); 

 р. Въча (1 645 км2); 

 р. Стряма (1 395 км2); 

 р. Чепеларска (1 010 км2). 

От останалите притоци, 47 са с водосборна област по-малка от 100 km2, 46 са с между 100 и 500 

кm2 и само 6 реки имат водосбори между 500 и 1 000 km2.  

Бяла река тече от запад на изток в южната част на Източните Родопи и се влива в р. Марица южно от 

гр. Димотика на територията на Р. Гърция. Река Атеринска пресича държавната граница с Р. Гърция и  

се влива като десен приток в р. Арда (на около 15 км надолу по течението ѝ). Река Фишера (Карабашка 

река) пресича държавната граница с Р. Турция и се влива в р. Тунджа. 

На фигура 2.4. е представен преглед на хидрографската мрежа на РБУ. 

 

 

Фигура 2.4 Хидрографска мрежа на РБУ   

2.4. Характеристики на климата и речния отток 

2.4.1. Характеристики на климата  

Валежите в Източнобеломорски РБУ се характеризират с  широка пространствена амплитуда: от 

сравнително малко количество - между 450-500 mm в западната част на Горнотракийската низина, до 

над 1 000 - 1 200 mm в най-високите планински части.   

Районът на гр. Пловдив, част от Старозагорско, поречието на река Марица при Димитровград-

Свиленград, районът на Ямбол-Елхово и част от Карнобатско, както и Чепинската котловина са с 

годишни валежи от 500-550 mm. За други сравнително ниски райони на поречието на р. Марица 

годишното количество на валежите е между 550-650 mm. В долината на р. Арда след Кърджали и в 

долините на реките Чая, Въча и Чепинска годишните валежи са 600-650 mm. В районите в близост до 

планините средните годишни валежи се увеличават, достигайки 800-900 mm за относително по-

ниските планини и 1 100-1 200 mm за най-високите планини. 

Най-голямото количество на сезонните валежи са отчетени през зимата. Характерни за този сезон са 

големи количества валежи - над 250-300 mm в най-високите части на планините, но и в някои 

относително ниски райони в южната част на Югоизточните Родопи. През зимата в другите райони са 

най-чести стойности на валежите между 100 и 200 mm. Пролетта се характеризира с намаление на 

валежите в Източните Родопи и граничните части на откритите речни долини на юг - 125-150 ммmm 
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валежи за р. Тунджа и р. Марица и 150-175 mm за р. Арда. В най-високите планински части (над 1 000-

1 500 m надморска височина) валежите са над 200 mm, но има райони в Западните Родопи, които на 

такава надморска височина имат по-малко количество на валежите, а в Източните Родопи, на 

значително по-ниска надморска височина (Златоград 430 m), валежите са над 200 mm. През лятото 

сушата е причина за ниски стойности на валежите – около 100-125 mm. Разпределението на валежите 

през есента показва увеличение от края на лятото, главно за отворените южни речни долини в Южна 

България. Относително големи количества валежи  (200-300 mm), обаче, каквито през лятото има само 

във високопланинските райони, се наблюдават в районите под 500 m н.в. в Източните Родопи.  

Намаляване на количеството на валежите в Тракийската низина и горната част на района на р. Тунджа 

са очаквано явление през есента - със стойности под 150 mm.  

Най-сухите месеци за Източнобеломорски РБУ са август и септември, когато обичайно валежите са 

под 40 mm.  Това е валидно и за Тракийската низина, района около р. Тунджа, Източнородопската 

област, откритите речни долини на юг. Въпреки това, докато през август обхваща по-малка част от 

долината на р. Марица, през септември тази валежна зона покрива цялото Пловдивско и 

Старозагорско поле, почти цялата част на района на р. Тунджа и част от Задбалканските полета. 

Най-големите месечни количества на валежите са през юни и част от май, както и през късната есен, 

и ноември и част от декември.  Зимните максимуми са предимно в откритите речни долини на юг, както 

и в относително ниските части на района на Родопите.  Някои места в тези райони или в останалата 

част от водосборния басейн обаче, които имат летен максимум, също имат и втори пик през ноември 

или октомври.  Интензивните и продължителни валежи са основната причина за наводненията.  Смята 

се, че това е причината за 169 от 192 наводнения. Фигура 2.5 показва максималните 24-часови валежи 

в периода 2000-2019 г. за четирите сезона. 

 

Фигура 2.5 Максимални 24-часови валежи за периода 2000-2019 г. според данни на IMER (извадка от 
актуализирана ПОРН) 

Речният басейн може да бъде разделен на следните области, които определят температурния режим:  

 Ниска равнинна област, която преобладава в източната половина на района и обхваща 

средните течения на реките Марица и Тунджа;  

 Хълмисто-планински райони с надморска височина между 300 и 600 m, разположени около 

източните и северните склонове на Родопите и около южните склонове на Стара планина и 

Средна гора;  
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 Високи райони, разположени главно в най-западната част на областта между Стара планина и 

Средна гора;  

 Планинска област, която обхваща североизточната част на Рила и Западните Родопи, както и 

южната половина на Централна и Източна Стара планина.  

Годишната снежна покривка в Източнобеломорския РБУ е с различни характеристики в зависимост от 

района. Най-рано снежната покривка се образува във високите части на Стара планина и Западните 

Родопи - през втората половина на октомври, а в средните части на ниските планински райони - през 

ноември.  В низините и равнините най-ранните дни на образуване на снежна покривка са през втората 

десетдневка на декември.    

Средните дати на топене и изчезване на снежната покривка също показват различия.  За 

Горнотракийската низина и Източните Родопи това се случва през първото десетдневие на март, а за 

среднопланинските и нископланинските райони - през първото десетдневие на април.   Във високите 

планински части се наблюдават значителни разлики, свързани с изложението на склоновете, но като 

цяло това се случва в края на май и началото на юни. Времето на задържане на снежната покривка 

обаче е значително по-кратко, поради многократното й образуване и топене през тези периоди.   

Продължителността на средния период на задържане на снежната покривка в Горнотракийската 

низина е около 20 дни. В планинските райони с надморска височина над 1200 m продължителността 

на задържане на снежната покривка е около 70 дни, а в тези над 2000 m н.в. - около 180 дни. Това 

означава, че задържането на снежната покривка като цяло е по-малко от 1 месец. Ежегодна устойчива 

снежна покривка се образува само в планините - на над 1200 m надморска височина. В 

Горнотракийската низина и хълмистите части в района на р. Тунджа не се образува ежегодна 

устойчива снежна покривка.1. 

2.4.2. Режим на речния отток 

Основният източник на речния отток в Източнобеломорски РБУ са валежите, като само за 

високопланинските райони е комбинацията от валежи и сняг, а в редки случаи - само сняг.  В районите 

на Рила и Западните Родопи подземните води - подземни, карстови и пукнатинни - също са значителен 

източник на води.  

Сезонът с висок отток е различен в различните части на РБУ. Във високопланинските котловини той е 

през периода е март-юли. В Източните Родопи и Източна Стара планина високият отток започва през 

ноември-декември.  В Горнотракийската низина, средната част на долината на р. Тунджа, Сакар, 

Задбалканските котловини и Сърнена гора, оттокът започва да се покачва от декември, а във високите 

части - от март. По-високият отток приключва през май-юни в повечето реки и през юли за 

високопланинските реки.  Началото и краят на сезона на наводненията са относително постоянни за 

височинните водосбори (над 1800 m), където ежегодно се натрупват големи снежни маси, както и в 

районите с континентално-средиземноморски климат, които зависят от валежите през зимата.   Над 

50% от годишния воден обем протича през сезона на висок отток, като този процент се увеличава до 

70% в райони над 1800 м надморска височина. 

Наводнения могат да възникнат през всички месеци, но се наблюдават следните разлики в зависимост 

от района:  

                                                      

 

1 Топлийски, Д. Климатът в България, София, 2006 г. 
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 В горната и средна част на долината на река Марица (с изключение на високите планински 

райони) повечето екстремни явления се регистрират от януари до юни, като в периода март и 

юни честотата им е относително по-висока.  

 В долните части на реките Марица и Тунджа наводненията са най-чести през декември и 

януари.  

 Във високопланинския пояс, който обхваща части от Стара планина (с надморска височина над 

1200 m), Рила (над 1500 m) се наблюдава стабилност в месечното и сезонното разпределение 

на годишния максималния отток, като 90% е през пролетта и 80% - през май и юни.  

Речни наводнения с най-голяма честота на годишна база се наблюдават в долината на река Арда и 

нейните десни притоци - р. Върбица и р. Крумовица.   В долините на реките Луда Яна и Пясъчник (леви 

притоци на река Марица) и река Поповска (ляв приток на река Тунджа) се случват между шест и осем 

речни наводнения годишно.  За останалата част на водосбора на реките Марица и Тунджа броят на 

наводненията на година е между 3 и 6,5.2. 

2.4.3. Земно покритие 

Земното покритие играе важна роля в процесите, свързани с оттока и валежите, както и по отношение 

на разпространението на наводненията. Направена е категоризация на земното покритие в 5 вида: 

урбанизирани територии, обработваеми земи, тревна и храстова растителност, гори и други. В 

Източнобеломорски РБУ най-голяма площ заемат обработваемите земи (около 46%), следвани от 

горите (35%) и областите с тревна и храстова растителност (13%) (фигура 2.6).   

 

Фигура 2.6 Картосхема по видове земно покритие и диаграма на площното представяне в проценти 

 

2.4.4. Язовирна инфраструктура 

Изградената  инфраструктура може да окаже въздействие върху режима на естествения речен отток, 

което зависи от характеристиките на реката, местоположението и размера на съответния 

инфраструктурен обект, земеползването и т.н. Язовирите са предназначени да задържат и 

преразпределят оттока в сезонен, годишен или многогодишен план. Те притежават и значителна 

ретензионна способност, което ги прави много полезни в случай на висока вълна. В 

Източнобеломорски РБУ се намират 22 язовира (таблица 2.1) от общо 52 комплексни и значими 

                                                      

 

2Христова, Н. Речните води на България, 2012 г. 
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язовири в България по Приложение 1 от ЗВ, като някои от тях са разгледани в КЗРН, представени в 

раздел 5. Местоположението на тези язовири е показано на фигура 2.7. 

 

 
Таблица 2.1 Комплексни и значими язовири в „Източнобеломорски район“ (ИБР) 

Водосбор 
Брой големи 

язовири 
Комплексни и значими язовири в ИБР 

Река Марица 14 
 язовир Белмекен и язовир Чаира на р. Крива 

 язовир Беглика, язовир Голям Беглик и язовир Тошков чарк на р. 
Девинска 

 язовир Батак на р. Мътница (десен приток на р. Чепинска)   

 язовир Цанков камък, язовир  Въча и язовир  Кричим на р. Въча; язовир 
Тополница на р. Тополница  

 язовир Пясъчник на р. Пясъчник  

 язовир  Домлян на Бяла река  

 язовир Розов кладенец на р. Соколица  

 язовир Тракиец на р. Харманлийска 

Река Тунджа 4 
 язовир Копринка и язовир Жребчево на р. Тунджа 

 язовир Асеновец на р. Асеновска  

 язовир Малко Шарково на р. Поповска 

Река Арда 4 
 язовир Боровица на р. Чамдере   

 язовир Кърджали, язовир Студен кладенец и язовир Ивайловград на р. 
Арда  

Язовирите на територията на Източнобеломорски РБУ са пуснати в експлоатация в периода между 

1951-2010 г. и имат различни предназначения - производство на електроенергия, напояване, питейно-

битово водоснабдяване и промишлени цели. Те се експлоатират и управляват от различни 

собственици и оператори.  

 

 

 
Фигура 2.7. Местоположение на комплексните и значими язовири в района за басейново управление 
и диаграма на броя им по основни поречия 
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2.5. Основни източници на наводнения 

Основните източници на наводнения, които са идентифицирани в Източнобеломорски РБУ са: 

 Речни наводнения, които се причиняват от преливане на реки и потоци; 

 Дъждовни градски наводнения, които се причиняват от директно паднали валежи или 

повърхностен валежен отток. Към дъждовните наводнения в урбанизирани територии се 

отнасят наводненията от повърхностни води, които възникват в резултат от претоварване на 

градските отводнителни системи. 

 Дъждовни поройни (внезапни) наводнения, които се причиняват от интензивни директно 

паднали валежи или повърхностен валежен отток. Те се причиняват от интензивни валежи с 

голямо валежно количество, падащи в малки водосбори, чийто терен е планински и/или 

наклонът на водното течение е стръмен. Внезапните (поройни) наводнения обикновено се 

случват бързо, в повечето случаи в рамките на шест часа след началото на валежа. 

 Инфраструктурно наводнение – наводнение за земен участък от изкуствени водохранилища, 

причинено от повреда на такива изкуствени съоръжения или преливане на големи водни 

количества. 

 

Повече подробности за тези източници на наводнения са представени в раздел 5. 

2.6. Изменението на климата и наводненията 

Изменението на климата е оценено, като са взети предвид регионални климатични проекции (с 

използването на динамичните модели на общата циркулация (General Circulation Models, GCMs), 

според съответните RCP сценарии (RCP4.5, RCP8.5) на междуправителствения панел за климатични 

промени (IPCC) за периодите 2031-2060, 2051-2080 и 2071-2100 г.; влияния на макроклиматичните 

режими върху екстремни явления, чрез изследване на корелацията между индекси на атмосферни 

или океански дългопериодични колебания от една страна и климатичните редици с данни от наземни 

станции от националната метеорологична мрежа на Р България или данни от климатичен реанализ, 

от друга. За България се разглеждат два сценария: RCP 8.5, който разглежда увеличаване на 

емисиите на парникови газове (ПГ) с течение на времето и съответно увеличаване на концентрациите 

на ПГ без предприемането на значими мерки за смекчаване и RCP 4.5 - среден сценарий между RCP 

8.5 и RCP 2.6 (оптимистичният сценарий, при който са изпълнени всички мерки за смекчаване), 

предполагащ, че се изпълняват адекватни мерки за смекчаване, като емисиите се очаква да достигнат 

най-високото си ниво около 2040-2050 г., а след това да намалеят рязко до 2080 г. Въз основа на данни 

от ново поколение редуцирани климатични прогнози (разработени в рамките на инициативата EURO-

CORDEX), оценка3 на прогнозираните промени в заплахата от наводнения в Европа показва, че 

честотата на средните пикове на наводнения с вероятност над 1% се очаква да се удвои в  рамките 

на три десетилетия.  

През първия цикъл на Директивата за наводненията изменението на климата е взето предвид при 

разработване на ПОРН, карти и ПУРН за наводнения с източник река. През втория цикъл, резултатите 

от сценариите RCP4.5 и RCP8.5 бяха взети под внимание при разработването на ПОРН, КЗРН и ПУРН. 

Цялостен анализ на изменението на климата за три периода: 2031-2060 г., 2051-2080 г. и 2071-2100 г. 

                                                      

 

3 Alfieri L.,  Burek, P. Feyen, L. and Forzieri, G. (2015) Global warming increases the frequency of river floods in Europe, Hydrology 

and  Earth Systems Science, 19, 2247–2260, 2015 www.hydrol-earth-syst-sci.net/19/2247/2015/ doi:10.5194/hess-19-2247-2015.  
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в сравнение с референтния период 1961-2017 г. за Източнобеломорски РБУ е представен във втория 

цикъл на ПОРН. Очакваните промени са илюстрирани с карти за всеки период и двата от сценариите 

(RCP4.5 и RCP8.5) на Междуправителствения панел за климатичните промени. Оценяват се четири 

показателя: средногодишна сума на валежите,  средномногогодишен максимален 24-часов дъжд, 

среден брой дни с валежи за 24-часов период над 20 mm и над 40 mm. Заключенията за периода 2031-

2060 г. са представени в таблица 2.2. На фигура 2.8 е даден графичен пример за заключенията, 

представени в таблица 2.2 за сценария RCP4.5.  

В проекта на ПУРН 2022-2027 г. климатичните промени са оценени на база на два типа входни данни 

по четири основни параметъра свързани с наводненията. Оценено е изменението им за 3 периода и 

два сценария според Междуправителствения панел за климатични промени (IPCC), както е показано 

на схемата: 

 

 
 

Таблица 1.2 Оценка на изменението на климата в Източнобеломорски РБУ за периода  2031-2060 г.: 
Извадка от втория цикъл на Предварителната оценка на риска от наводнения 

Показател за 

изменение на 

климата 

RCP 4.5 RCP.8.5 

Средномногогодишна 

сума на валежите 

В по-голямата част на Източнобеломорски 

РБУ прогнозите са за увеличение с над 

5%, а за горната част на водосбора на р. 

Марица до гр. Първомай – над 15%. 

Изключение от тази тенденция са 

Родопите, териториите по линията Чирпан 

– Нова Загора и водосборните области на 

левите притоци на р. Марица в тази част. 

За почти цялата територия на 

Източнобеломорски РБУ прогнозните 

стойности на показателя показват 

увеличение между 5-10% с изключение на 

граничните части на Родопите и най-

западните части на района, в които не се 

очаква изменение. 

Средномногогодишен 

максимален 24-часов  

валеж 

Увеличение на прогнозните стойности на 

показателя се очакват само във водосбора 

на р. Марица между градовете Пловдив и 

Симеоновград (между 5-10%) и по линията 

За почти цялата територия на 

Източнобеломорски РБУ прогнозните 

стойности на показателя показват 

увеличение до 10%. Във водосборите на р. 
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Показател за 

изменение на 

климата 

RCP 4.5 RCP.8.5 

Пазарджик – Панагюрище и около Павел 

баня (15-30%). 

Марица от гр. Пловдив на изток и р. Арда 

от гр. Кърджали очакваното увеличение е 

по-голямо – между 10-20%, в отделни 

райони в Съединение-Стрелча, Садово-

Павел Баня – увеличението е между 20% и 

30%. 

Среден брой дни с 

24-часов валеж по-

голям от 20 mm 

В по-голямата част на Източнобеломорски 

РБУ прогнозите са за увеличение между 

15-40%, а във водосборната област на р. 

Тополница и териториите по линията 

Гълъбово-Елхово – между 40-70%. 

За почти цялата територия на 

Източнобеломорски РБУ се прогнозира 

увеличение с над 10%, а за централните 

части на водосбора на р. Марица, то е 

между 25-50%. Изключение от тази 

тенденция се очаква само в южните 

гранични райони. 

Среден брой дни с 

24-часов валеж по-

голям от 40 mm 

За почти цялата територия на 

Източнобеломорски РБУ прогнозните 

стойности на показателя показват 

увеличение. По-значително е в северните 

части на водосбора на р. Марица до гр. 

Първомай (над 50%), в района около 

Съединение, Стрелча, Раковски и Брезово 

(до 300%) и в долните поречия на р. 

Марица от гр. Първомай и р. Тунджа от гр. 

Елхово (50-100%). 

За по-голямата част от Източнобеломорски 

РБУ прогнозните стойности на показателя 

показват сериозно повишение спрямо 

референтния период – над 50%, като само 

за линиите Съединение-Брезово, 

Харманли-Свиленград, Симеоновград-

Раднево и Ихтиман-Костенец то е над 

100%. Изключение от тази тенденция се 

очаква в Западните Родопи, водосбора на 

р. Бяла и този на р. Тунджа от гр. 

Николаево до гр. Ямбол. 

 

Фигура 2.5.  Прогнозирани изменения на четирите основни климатични показателя за периода 2031-
2060 г. и сценария RCP4.5. а) Средномногогодишна сума на валежите, б) Средномногогодишен 
максимален 24-часов валеж, в) Среден брой дни с 24-часов валеж по-голям от 20 мм, и г) Среден брой 
дни с 24-часов валеж по-голям от 40 мм 

В допълнение към резултатите от моделирането, представени по-горе, има няколко проекта за това 

как изменението на климата ще повлияе на екстремните интензитети на валежите и наводненията 



Раздел 2 - Обща информация за района за басейново управление 

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027”  27 

в България. Спиридонов и Балабанова (2017 г.)4 са провели изследване, което разглежда 

увеличаването на интензитета на валежните височини над 10 mm за период от шест часа. Те са 

установили, че има някои водосборни басейни, в които е имало увеличения от 5% и 10% в 

наблюдаваните валежни височини над 10 mm за продължителност от шест часа. Величкова и др. 

(2020 г.)5 са извършили анализи, които разглеждат тенденциите при валежите и оттока в България. 

В тази разработка обаче не са взети под внимание прогнозите за изменението на климата от 

моделите на общата циркулация.  В допълнение към това, Величкова и др. (2020 г.) са разгледали 

само годишната сума на валежите и са стигнали до заключението, че няма връзка между нея и 

наводненията, които са взели под внимание. Анализът на минали тенденции обаче не отразява 

непременно бъдещите промени и затова използването на МОЦ е важно за отразяване на сложната 

връзка на повишените концентрации на парникови газове и бъдещата честота на наводненията. 

2.7. Административна и териториална структура 

Според Закона за административно-териториалното устройство на Р. България, административно-

териториалните единици са областите и общините, а териториални единици са населените места и 

селищните образувания. В рамките на Източнобеломорски РБУ са включени изцяло областите 

Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали, а още шест области са включени частично:   

 София-област, с изключение на поречието на р. Искър; 

 област Пазарджик, с изключение на поречието на р. Доспат; 

 област Смолян, с изключение на поречието на р. Доспат; 

 област Сливен, с изключение на горното течение на р. Лефеджа (десен приток на р.Янтра); 

 област Ямбол, с изключение на горната част на водосбора на р. Средецка. 

 Малка част от област Бургас, конкретно горното течение на р. Мочурица в района на гр. 

Сунгурларе и гр. Карнобат. 

По отношение на общините, в Източнобеломорски РБУ са разположени 90 общини, девет от които 

частично.  

В Източнобеломорски РБУ са разположени 1769 населени места, от които 81 града и 1 688 села.  Два 

града са с население над 100 000 жители:  Пловдив и Стара Загора, а пет града са с над 50 000 жители:  

Пазарджик, Сливен, Хасково и Ямбол. Преобладават малките градове с население под 5000 жители 

(37 бр.) и средните градове от 5000 до 50 000 жители (38 бр.). По отношение на селата, преобладават 

малките села с население от 10 до 1000 души. (1378 бр.) Средните села с население между 1000 и 

2000 души са 120 бр., а големите с над 2000 души са 45 бр. (фигура 2.9).  

                                                      

 

4 Спиридонов, В. и Балабанова, С. (2017 г.) "Влияние на климатичните промени (до 2050 г.) върху  

интензивните валежи на територията на България". Българско списание по метеорология и хидрология, 22/5 (2017) 26-37. 

5 Величкова, Р., Ангелова, Р. и Симова, И. (2020 г.) "Оценка на въздействието на изменението на климата върху наводненията 

в България, E3 Web of conferences 207, 02015 (2020).  
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Фигура 2.9  Основни градски центрове в Източнобеломорски РБУ 

 

 

2.8. Управление на речния басейн 

Управлението на водите в Източнобеломорски РБУ се осъществява от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район - представлява държавна администрация, която подпомага директора на 

Басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осъществява техническата дейност 

и извършва административно обслужване на граждани и юридически лица. 

Управлението на водите в Източнобеломорски РБУ се координира и контролира от МОСВ. Басейнова 

дирекция "Източнобеломорски район" се намира в Пловдив. Дирекцията има изнесени работни места 

в още шест града - Стара Загора, Кърджали, Хасково, Смолян, Сливен и Пазарджик.  Повече 

информация може да бъде намерена на уебстраницата на Басейновата дирекция: https://earbd.bg/. 

 

https://earbd.bg/
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Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление -  2022-2027 
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3. Напредък по изпълнението на ПУРН 2016-2021 

3.1. Анализ на изпълнението на Програмата от мерки (ПоМ) от 
ПУРН на ИБР 2016-2021 

За намаляване на риска от наводнения в ИБР в ПУРН 2016-2021 беше изготвена мащабна Програма 

от мерки, съдържаща над 900 мерки. ПоМ дава решения за премахване на констатираните проблеми 

с наводнения на всички нива и за изпълнение на поставените цели и приоритети за УРН. Мерките в 

ПоМ  се изпълняват на две нива: 

 Мерки, които се прилагат на ниво район за басейново управление  /РБУ/; 

 Мерки, планирани за определените и утвърдени РЗПРН; 

Информация за напредъка по изпълнението на мерките от ПоМ е събирана от БД ИБР и МОСВ, като 

периодично са изпращани писма до компетентните за изпълнението на мерките институции и е 

обработвана наличната в БД ИБР информация. Получените данни са анализирани и обобщени. 

Мерките, които на ниво РБУ са неструктурни. Напредъкът по изпълнението им е както следва: От 

общо планираните 28 бр. мерки на ниво РБУ, всички са в процес на изпълнение и се изпълняват 

ежегодно или периодично, а някои са постоянно действащи и се изпълняват при необходимост. По- 

долу е показано изпълнението на всяка мярка:  

 Ежегодно обследване на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните 

водни обекти – изпълнява се периодично от назначени междуведомствени комисии съгласно 

нормативно установените изисквания; 

 Координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, басейново и 

местно) от единната спасителна система – мярката е постоянно действаща. Според 

информацията, постъпила в ГДПБЗН, през отчетния период (януари 2017 г. - май 2021 г.) не е 

провеждана евакуация по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация 

и разсредоточаване; 

 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с 

наводненията - БДИБР специално организира събития за получаване на знания, увеличаване 

информираността на населението  и развитие на умения за действие при наводнение – мярка с 

код EARBD_10, с отговорна институция БД ИБР, за осъществяване на два от националните 

приоритети - Подобряване на подготвеността и реакциите на населението и Подобряване на 

административния капацитет за УРН. В изпълнение на мярката в периода 2017 г. – 2022 г. бяха 

проведени 30 броя срещи по речни басейни с представители на общински и областни 

администрации, ПБЗН, ВиК дружества, клонове на НС, РИОСВ, заинтересовани граждани. 

Участие взеха лектори, работещи в областта на управление на водите от УАСГ, НИМХ, ПБЗН и 

представители на европейската сателитна програма „Коперник“, които представиха различни 

теми, свързани с наводненията, като използване на спътникови изображения за управление при 

наводнения, влияние на състоянието на речните легла за настъпване на наводнения и дейности 

по почистване, оперативна защита и реакция при наводнения, актуалните научни постижения в 

хидрологията, използване на системите за ранно предупреждение и риска от наводнения в 

условията на изменение на климата и други. По време на срещите експерти от БД ИБР 

коментираха изпълнението на Програмата от мерки на ПУРН, идентифицирани рискове и 

предвидени мерки за намаляването им през първия цикъл на ПУРН 2016-2021 г., компетентни за 

изпълнението институции и начин на отчитане на напредъка. 

 Създаване на механизъм за координация на действията при възникване на риск от наводнения, 

вкл. в трансграничен район – Сформиране на кризисен общински щаб, който да е в постоянна 
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връзка с НИМХ, МОСВ/ БДИБР, областен щаб (областна администрация) и МВР/ДПБЗН. 

Изготвяне/актуализация на общински план за действия при наводнения – мярката е постоянна и 

се изпълнява при необходимост; 

 Създаване на капацитет на компетентните органи (РИОСВ или БД) – мярка с код EARBD_08, с 

отговорна институция БД ИБР, ежегодно бе провеждано обучение на служителите по теми, 

свързани с хидрология и хидравлика, хидротехнически съоръжения, хидроложко и хидравлично 

моделиране за целите на определяне на заплахата и риска от наводнения - 1D и 2D модели, 

работа с Географски информационни системи, със специализиран софтуер. Бяха организирани 

и проведени лекции и техническа визита с цел създаване на капацитет на служителите при 

изпълнение и отчитане на мерките от ПоМ на ПУРН, актуалните научни постижения в 

хидрологията - методи, системи и добри практики за прогнозиране на високи води, цели и мерки 

в Плановете за защита при бедствия и в ПУРН, нови данни от мониторинга от Космоса на Земята, 

атмосферата и водните обекти.  

 Издаване на забрана за строителството в зони с риск от наводнения  - мярката се прилага при 

необходимост; 

 Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони – прилага се постоянно; 

 Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с наводненията 

– прилага се на общинско ниво от кметовете на общини; 

 Актуализиране на наредбите за поддържане и експлоатация на малките язовири с цел безопасно 

провеждане на високите вълни породени от поройни наводнения – мярката е изпълнена; 

 Разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване риска от бедствия 

вкл. от наводнения – мярката се изпълнява на областно ниво; 

 Разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване риска от бедствия 

вкл. от наводнения – мярката се изпълнява на общинско ниво; 

 Изграждане на системи за ранно предупреждение, специално адресирани към поройни 

наводнения, дължащи се на интензивни валежи с малък пространствен и времеви обхват – в 

процес на изпълнение; 

 Законодателни инициативи за недопускане на строителство в заливаемите зони – мярката се 

изпълнява постоянно; 

 Подобряване на съществуващата хидроложка информационна система за получаване на данни 

в реално време за целия басейн – мярката е постоянно действаща; 

 Ефективно управление на водните нива на язовири и ретензионни водохранилища. Недопускане 

на преливане през короната на дигите при поройни валежи в сравнително малки водосборни 

области – мярката се изпълнява. Стопанисваните от НЕК големи язовири, в частта завирени 

обеми, са под регулацията на МОСВ – разходът и обемите на завиряване се определят в 

месечния график; Стопанисваните водохранилища извън приложение 1 от ЗВ се експлоатират в 

съответствие с тяхното предназначение; 

 Повишаване готовността на населението за реагиране при наводнения – мярката се изпълнява 

на общинско ниво - разработване и осъществяване на програми за превантивна дейност чрез 

средствата за масова комуникация; провеждане на обучения и тренировки за действия при 

наводнения (самоспасяване и спасяване на хора и имущество); проект на ГД ПБЗН „Центрове за 

повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 г. 

 Създаване на Национален център за управление на водите в реално време – мярката е в процес 

на изпълнение по “Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на 

водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър” 

 Изготвяне и/или актуализиране на разпоредби за организацията и дейността по предотвратяване 

и ликвидиране на последствията от аварии на държавните органи, органите на местното 

самоуправление и местната администрация и бизнеса - различните нива на управление и  
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предприятията, намиращи се в заливаемите зони разработват и прилагат планове за действие в 

случай на наводнения. Където има действащи планове – същите следва да се актуализират на 

база картите за заплаха за следващия цикъл на ПУРН. 

 Сътрудничество с компетентните органи за басейново управление и за управление на риска от 

наводнения на други държави – В съответствие с държавната политика за двустранно 

сътрудничество се провеждат регулярни срещи на съвместните експертни и технически работни 

групи съгласно подписаните съвместни декларации с Р Гърция и Р Турция. В рамките на проект 

„Интегрирани действия за съвместна координация и реагиране на рисковете от наводнения в 

трансграничната зона“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ „Гърция - България  2014-2020” от 

началото на 2020 г. функционира Съвместна работна група с участието на представители на 

компетентните институции на различни нива от двете държави. 

 Документиране на събитията и оценка на щетите от наводненията – мярката се изпълнява при 

необходимост, като основен проблем се явява определяне на финансовото изражение на 

нанесените в резултат на наводненията щети. Мярката е в процес на повтарящо се изпълнение 

от страна на НИМХ - София на централно ниво - всеки месец се подава информация към МОСВ; 

 Организация и информиране на заинтересованите страни надолу по речното течение – мярката 

се изпълнява, когато възникне необходимост – осъществяване на комуникация и координация на 

съставните части на единната спасителна система чрез оперативните центрове на ГДПБЗН при 

опасност от или възникване на наводнения; 

 Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на населението  чрез използване 

на съвременни способи и технологии кметове на общини мярката се изпълнява при 

необходимост;  

 Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на населението  чрез използване 

на съвременни способи и технологии (МВР – ГД ПБЗН) - мярката се изпълнява – Публикуват се 

материали на информационния сайт на ГДПБЗН-МВР (pojarna.com) и официалната интернет 

страница (www.mvr.bg/gdpbzn) за безопасно поведение при наводнение; публикува се ежедневен 

бюлетин на официалната интернет страница на ГДПБЗН-МВР (www.mvr.bg) 

 Информиране и осигуряване на широк достъп до прогнози за водните нива, оттока и опасността 

от струпвания на лед– мярката се изпълнява непрекъснато, като НИМХ поддържа системи за 

ранно предупреждение и прогнозиране на водните нива в реките в басейните на Марица, Тунджа 

и Арда за период от 5 дни.  

 Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на населението  чрез използване 

на съвременни способи и технологии ( МОСВ ) – мярката се изпълнява при необходимост; 

 Прогнозиране и реагиране на метеорологични и хидрологични ситуации – мярката е в процес на 

повтарящо се изпълнение от НИМХ  

 Разработване и актуализиране на плановете за защита при бедствия (част наводнения) – 

мярката се изпълнява постоянно, като са достигнати различни нива на изпълнение на областно 

и общинско ниво; 

 Реконструкция и ремонт на язовири – обобщена мярка EARBD_28 – за 122 язовира е планирано 

стартиране на дейностите, 19 са в процес на реконструкция и ремонт; 2 язовира са завършени. 

 

Мерки по РЗПРН 

В ПоМ са предложени значителен брой мерки, чието изпълнение би довело до решаване на всички 

констатирани проблеми с наводнения и осигуряване на висока степен на защита и предотвратяване 

на наводнения. Те са планирани за конкретни местоположения. От  предвидените 877 конкретни 

мерки в определените 31 РЗПРН, напълно завършени са 62 мерки, 62 са в процес на изпълнение, за 

66 е планирано стартиране на дейностите, 223 не са стартирали, а за 464 няма данни за напредъка 

по изпълнението. На ниво РЗПРН са изпълнени, планирани и в процес на изпълнение мерки 130, 

което представлява приблизително 22% от всички предвидени мерки.  
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Поради изключително големия брой планирани мерки за всеки РЗПРН в ИБР няма район, в който да 

са изпълнени всички предвидени мерки. Само в един район не е започнало изпълнението на нито 

една от предвидените мерки -  BG3_APSFR_AR_02. 

Конкретните 877 мерки са групирани по уникален каталожен код в 61 групи. Като мерки с уникален 

каталожен код на ниво РЗПРН от 61 броя са изпълнени 13 мерки, 16 са в процес на изпълнение, за 

13 е планирано стартиране на дейностите, 23 са нестартирали, а за 30 няма данни за напредъка по 

изпълнението.  

Разминаването в отделните бройки и общата сума се дължи на факта, че част от мерките са с  

различен статус за различни местоположения. Например мярка с определен уникален код за едно 

местоположение може да е изпълнена, а за друго местоположение може да не е стартирала.  

Най-често изпълняваните мерки на ниво РЗПРН са Почистване и стопанисване на речните легла в 

границите на урбанизирана територия и Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване 

преминаване на висока вълна. Общо за РБУ от 2017 до средата на 2022 г. са почистени 162 участъка 

с дължина 143.5 км. От тях в урбанизирана територия са 88 участъка с дължина 80.4 км, а извън 

урбанизирана територия - 74 участъка с дължина 63.2 км. От почистените участъци 14 са мерки от 

ПУРН. 

Местоположенията на изпълнените към момента мерки и тези, които са в процес на изпълнение, са 

показани на следната карта: 

Обобщение на напредъка по изпълнение за цялата ПоМ 

В Програмата от мерки на ПУРН 2016-2021 в Източнобеломорски РБУ са планирани общо 905 

конкретни мерки.  От тях са изпълнени 72 мерки (8%), в процес на изпълнение са 78 мерки (9%), 

планирано е започването на 67 мерки (7%). 24% от всички мерки от ПоМ са изпълнени, в процес на 

изпълнение или планирано започване. 
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След анализ на изпълнението по видовете мерки по уникален каталожен код се установи, че от 

планираните 61 вида има изпълнени от 21 вида мерки, което представлява 34%. Анализът на 

напредъка на изпълнението по различните типове мерки по ЕС код на мярка показва, че от 

планираните за прилагане 66 типа мерки изпълнените са от 12 типа, което представлява 18%.  

В таблицата по-долу е показан напредъкът по изпълнение на планираните мерки за всеки РЗПРН и 

на ниво РБУ.  

 

КОД на РЗПРН от 
първия цикъл на 

ПУРН 

Речен 
басейн 

Наименование 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Няма 
инфор 
мация 

Нестар 
тирали 

Изпълнени,  
в процес на 
изпълнение,  
планирани 

мерки 

Процент на 
изпълнени,  в 

процес на 
изпълнение, 
планирани 

мерки 

BG3_APSFR_AR_01 Арда р. Крумовица - Крумовград 23 10 9 4 17 

BG3_APSFR_AR_02 Арда р. Върбица - Бенковски 11 11   0 0 

BG3_APSFR_AR_03 Арда р. Джебелска - Джебел 12 5 3 4 33 

BG3_APSFR_AR_04 Арда р. Неделинска - Неделино 9 8   1 11 

BG3_APSFR_AR_05 Арда р. Върбица -  Златоград 29 10 3 16 55 

BG3_APSFR_AR_06 Арда р. Черна - Смолян 21 10   11 52 

BG3_APSFR_AR_07 Арда р. Маданска - Мадан 14 5 1 8 57 

BG3_APSFR_AR_08 Арда р. Арда - Рудозем 24 9 8 7 29 

BG3_APSFR_MA_01 Марица  р. Марица - граница 59 17 33 9 15 

BG3_APSFR_MA_02 Марица  р. Харманлийска река  48 25 15 8 17 

BG3_APSFR_MA_03 Марица  р. Сазлийка 56 49 2 5 9 

BG3_APSFR_MA_04 Марица  р. Марица - Димитровград 42 22 13 7 17 

BG3_APSFR_MA_05 Марица  р. Марица - Пловдив  61 20 24 17 28 

BG3_APSFR_MA_06 Марица  р. Мечка 22 13 7 2 9 

BG3_APSFR_MA_07 Марица  р. Марица - Пазарджик  97 39 28 30 31 

BG3_APSFR_MA_08 Марица  р. Стряма 16 8 3 5 31 

BG3_APSFR_MA_09 Марица  р. Чепеларска - Чепеларе 22 21   1 5 

BG3_APSFR_MA_10 Марица  р. Потока – Съединение  10 3 3 4 40 

BG3_APSFR_MA_11 Марица  р. Въча - Кричим  17 9 5 3 18 

BG3_APSFR_MA_12 Марица  р. Девинска - Девин 12 4 3 5 42 

BG3_APSFR_MA_13 Марица  р. Стара Река - Пещера 34 10 18 6 18 

BG3_APSFR_MA_14 Марица  р. Стара река – Батак 18 12 2 4 22 

BG3_APSFR_MA_15 Марица  р. Тополница - устие 24 15 3 6 25 

BG3_APSFR_MA_16 Марица  р. Тополница – горно 
течение 

44 20 18 6 14 

BG3_APSFR_MA_17 Марица  р. Чепинска – Велинград 28 24 3 1 4 

BG3_APSFR_MA_18 Марица  р. Мътивир – Ихтиман 14 5 8 1 7 

BG3_APSFR_TU_01 Тунджа р. Тунджа -  Елхово 11 9   2 18 

BG3_APSFR_TU_02 Тунджа р. Тунджа - Ямбол 31 18 8 5 16 

BG3_APSFR_TU_03 Тунджа р. Мочурица 13 7 3 3 23 

BG3_APSFR_TU_04 Тунджа р. Тунджа – (Копринка – 
Жребчево) 

33 26   7 21 

BG3_APSFR_TU_05 Тунджа р. Тунджа - Калофер 22 20   2 9 

РБУ Арда, 
Марица, 
Тунджа 

  28 1   27 96 

  Общо 905 465 223 217 24 

 

Основна причина за недостатъчната степен на изпълнение на структурните мерки от ПоМ от почти 
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всички компетентни органи е недостигът на средства за финансирането им. Затова много мерки не 

могат да започнат или остават на фаза „стартирали“ с готови съгласувателни процедури и проекти, но 

без реализация на терен. Това показва необходимостта от отделяне на достатъчни по размер 

средства в държавния бюджет и в различните национални и трансгранични оперативни програми, 

които да осигурят необходимия ресурс за изпълнение на ПоМ, целите и приоритетите, поставени в 

ПУРН. 

Добра практика за изпълнение на планираните мерки е включването им в проекти, които се 

финансират по различни национални и трансгранични оперативни програми. Пример е изпълнението 

на седем мерки от ПоМ на ПУРН от ОА Смолян, ОА Хасково и ОА Кърджали в рамките на проект 

„Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”, финансиран по 

Програма „Гърция – България” 2014-2020.  

Самото наличие на мерки за изпълнение от ПоМ не е достатъчно за иницииране на реализацията на 

мерките от компетентните институции. Повечето мерки са насочени към предотвратяване на 

наводнения при сценарий с повторяемост веднъж на 100 години, които може и да не са се проявили 

през последните години. Мотивацията на компетентните за изпълнение на мерките институции се 

повишава значително след настъпило наводнение на конкретно местоположение и силно намалява, 

ако през последните години не се случвало такова събитие. 

 

3.2.  Оценка на напредъка по постигането на целите 

Всички мерки от ПоМ на ПУРН са насочени към изпълнение на поставените приоритети и постигане 

на целите, включени в тях. Всяка включена в ПоМ мярка е насочена към две и повече от поставените 

цели за УРН в ИБР. Анализът на изпълнението на мерките от ПоМ показва постигане в различна 

степен на всички поставени в ПУРН цели и приоритети.  

Мерките, които са изпълнени и продължават да се изпълняват на ниво РБУ, са свързани с  

реализацията на всички приоритети от ПУРН: 1 Опазване на човешкото здраве, 2 По-висока степен на 

защита на критичната инфраструктура и бизнеса, 3 Повишаване защитата на околната среда, 4 

Подобряване на подготвеността и реакциите на населението и 5 Подобряване на административния 

капацитет за управление на риска от наводнения. Тези мерки допринасят за изпълнението на всички 

поставени цели за УРН в ИБР. Всяка включена в ПоМ мярка е насочена към постигане на две и повече 

от поставените цели за УРН в ИБР. 

По-долу е показан напредъкъ по осъществяването на всяка от поставените цели за УРН в ИБР по 

изведените приоритети: 

Приоритет 1 - Опазване на човешкото здраве 

Цел 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения в идентифицираните 

заливни територии в РЗПРН в ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 60 мерки, 57 в 

процес на изпълнение, а за 60 е планирано започване от 731 планирани за тази цел; 

Цел 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения в 

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 

30 мерки, 15 в процес на изпълнение, а за 26 е планирано започване от 264 планирани за тази цел; 

Цел 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН в ИБР. За изпълнението на тази 

цел са осъществени 11 мерки, 6 в процес на изпълнение, а за 17 е планирано започване от 130 

планирани за тази цел; 
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Цел 1.4. Минимизиране на щетите при наводнение на социалната инфраструктура в населените места 

в РЗПРН в ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 55 мерки, 57 в процес на изпълнение, 

а за 60 е планирано започване от 712 планирани за тази цел; 

Приоритет 2: По-висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса  

Цел 2.1. Подобряване на защитата на техническата инфраструктура в РЗПРН в ИБР. За изпълнението 

на тази цел са осъществени 23 мерки, 32 в процес на изпълнение, а за 42 е планирано започване от 

372 планирани за тази цел; 

Цел 2.2. Подобряване на защитата на стопанските и културно-историческите обекти в 

идентифицираните заливни територии в РЗПРН в ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 

14 мерки, 8 в процес на изпълнение, а за 17 е планирано започване от 153 планирани за тази цел; 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Цел 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в РЗПРН в ИБР. За изпълнението 

на тази цел 2 мерки са в процес на изпълнение и се изпълняват периодично, а за 2 е планирано 

започване от 12 планирани за тази цел; 

Цел 3.2. Подобряване на защитата на IPPC предприятията в идентифицираните заливни територии в 

РЗПРН в ИБР. За изпълнението на тази цел са  планирани 3 мерки на ниво РЗПРН, които не са 

стартирали. На ниво РБУ се изпълняват мерки, които допринасят за постигането на тази цел; 

Цел 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитени зони по НАТУРА 2000 и 

защитени територии по ЗЗТ в обхвата на ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 8 мерки, 

4 в процес на изпълнение, а за 15 е планирано започване от 106 планирани за тази цел; 

Цел 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии 

в на ИБР. За изпълнението на тази цел е осъществена 1 мярка, 1 в процес на изпълнение, а за 3 е 

планирано започване от 94 планирани за тази цел; 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението  

Цел 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при наводнения на територията 

на ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 3 мерки, които се изпълняват системно и 

регулярно от 11 планирани за тази цел; 

Цел 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения на територията на ИБР. За 

изпълнението на тази цел 2 мерки се изпълняват периодично от 2 планирани за тази цел; 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление на риска от 

наводнения  

Цел 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено планиране на територията на 

ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 4 мерки, 5 в процес на изпълнение, а за 2 е 

планирано започване от 86 планирани за тази цел; 

Цел 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска от наводнения на 

територията на ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени и са в процес на изпълнение 

предвидените 4 мерки; 

Цел 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление на риска от 

наводнения на територията на ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени и са в процес на 

изпълнение предвидените  3 мерки. Може да се отчете много висока степен на изпълнение на целта; 

Цел 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за речните басейни на 

територията на ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 38 мерки, 50 са в процес на 

изпълнение, а за 35 е планирано започване от 562 планирани за тази цел; 
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Цел 5.5. Осигуряване адекватно реагиране при наводнения на публичните институции за цялата 

територия на ИБР. За изпълнението на тази цел са осъществени 4 мерки, 3 в процес на изпълнение, 

а за 1 е планирано започване от 8 планирани за тази цел. Изпълняват се всичките мерки, които са 

планирани за тази цел. Целта може да се счита за постигната в рамките на изпълнение на първата 

ПоМ.  

В периода след влизането в сила на ПУРН1 компетентните институции работят по изпълнение на 

мерките и за постигането на всички цели. Много висока степен на постигане на поставените цели е 

реализирана по приоритет 5 Подобряване на административния капацитет за управление на риска от 

наводнения.  

Резултатите от всички анализи са систематизирани в Таблицата по-долу, като е показан напредъкът 

по изпълнението на групите мерки от ПоМ на ПУРН 2016-2021 – мярка, тип, код, ниво на прилагане, 

статус, кои цели покрива мярката и др. В таблицата аспектите на управлението на риска от наводнения 

са означени с цифри: Предотвратяване - 1; Защита - 2; Подготвеност - 3; Възстановяване и преглед - 

4; Реакция при наводнение – 5. 
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

  PRE10-REAC11     11 1 1       9 11   

M34 Контролирано временно 
наводняване на 
селскостопански площи с 
цел разтоварване на 
наднормените водни 
количества  

3.4 
(1.1, 
1.4) 

1; 5 11 1 1       9 11   

  PRE11-REAC12     11 6         5 11   

М24 Въвеждане и изпълнение 
на  изисквания за добро 
земеделско и екологично 
състояние на 
селскостопанските площи  

3.4 
(1.3) 

1; 5 11 6         5 11   

  PRE15-PREP1-RR6-
REAC16 

    1         1 0   1 

М41 Изграждане на системи 
за ранно 
предупреждение, 
специално адресирани 
към поройни наводнения, 
дължащи се на 
интензивни валежи с 
малък пространствен и 
времеви обхват 

1.1 
(1.4, 
5.4, 
5.5) 

1; 3; 4; 
5 

1         1 0   1 

  PRE16-REAC17     109 44 19 4 2 11 29 109   

М24 Почистване на речни 
участъци и дерета за 
осигуряване 
преминаване на висока 
вълна  

1.3 4; 5 109 44 19 4 2 11 29 109   

  PRE19-REAC20     1       1   0   1 

М32 Постоянен мониторинг на 
застрояването в близост 
до заливаемите зони 

1.1 
(1.4, 
5.2) 

1;5 1       1   0   1 

  PRE1-RR1-REAC1     29           29 29   

М21 Залесяване на бреговете 
и заливаемите тераси с 

3.4 
(1.1, 

1; 4; 5 29           29 29   
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

подходящи дървесни 
видове 

1.4, 
5.4) 

  PRE20-REAC21     1     1     0   1 

М21 Издаване на забрана за 
строителството в зони с 
риск от наводнения 

5.1 
(1.1, 
1.4) 

1; 5 1     1     0   1 

  PRE24-REAC25     20 1 2 2   2 13 20   

М22 Премахване на 
незаконни постройки, 
подприщващи 
съоръжения, огради, 
складирани материали и 
други намиращи се в 
границите на речните 
легла или дерета 

1.2 
(1.1., 
1.4, 
5.1, 
5.4) 

1; 5 20 1 2 2   2 13 20   

  PRE27-REAC28     106 13 7 5 2 19 60 106   

М35 Почистване и 
стопанисване на речните 
легла в границите на 
урбанизирана територия 

1.2 
(1.1, 
1.4, 
5.4) 

1; 5 106 13 7 5 2 19 60 106   

  PRE28-REAC29     1         1 0   1 

М24 Законодателни 
инициативи за 
недопускане на 
строителство в 
заливаемите зони 

5.1 
(1.1, 
1.2, 
1.4) 

1; 5 1         1 0   1 

  PRE2-RR2-REAC2     4           4 4   

М21 Залесяване и 
стопанисване на гола 
площ във вододайна 
зона на язовир и/или на 
водохващане от 
повърхностни води. 
Изграждане на защитен 
горски пояс 

3.4 
(1.1, 
1.4) 

1; 4; 5 4           4 4   

  PRE30-REAC31     31           31 31   
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

М21 Забрана за голи сечи във 
вододайните зони, с 
последващо изкуствено 
възобновяване, с 
изключение на акация и 
топола 

5.1 
(1.1, 
1.4, 
5.4) 

1; 5 31           31 31   

  PRE31-PREP2-RR7-
REAC39 

    1         1 0   1 

М34 Ефективно управление 
на водните нива на 
язовири и ретензионни 
водохранилища. 
Недопускане на 
преливане през короната 
на дигите при поройни 
валежи в сравнително 
малки водосборни 
области. 

5.4 
(1.1, 
1.4, 
3.3) 

1; 3; 4; 
5 

1         1 0   1 

  PRE32-REAC47     3   1       2 3   

М24 Мониторинг, поддържане 
в техническа изправност 
и подсигуряване срещу 
наводнения и 
подобряване 
стопанисването на 
хвостохранилища, 
шламоотвали, 
сгуроотвали  и други 
подобни съоръжения.  

2.1 
(1.1, 
1.4, 
3.3, 
5.4) 

1; 5 3   1       2 3   

  PRE33-REAC48     1 1         0 1   

М22 Закриване и 
рекултивиране на стари и 
вече неизползваеми 
промишлени зони или 
отделни предприятия   

3.2 
(5.4) 

1; 5 1 1         0 1   

  PRE34-REAC49     2 2         0 2   

М22 Почистване и 
рекултивация на 

3.2 
(5.4) 

1; 5 2 2         0 2   
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

замърсени терени от 
минна дейност 

  PRE35-PREP5-RR8-
REAC52 

    1         1 0   1 

М44/24 Актуализиране на 
наредбите за подържане 
и експлоатация на 
малките язовири с цел 
безопасно провеждане 
на високите вълни 
породени от поройни 
наводненения. 

5.1 
(3.3, 
5.4, 
5.5) 

1; 3; 4; 
5 

1         1 0   1 

  PRE37-PREP16-REAC63     1       1   0   1 

М41/43 Подобряване на 
съществуващата 
хидроложка 
информационна система 
за получаване на данни в 
реално време за целия 
басейн 

5.2 
(1.1, 
5.4, 
5.5) 

1; 3; 5 1       1   0   1 

  PRE38-PRO21-PREP18     1           1   1 

М42/24 Създаване на 
Национален център за 
управление на водите в 
реално време 

    1           1   1 

  PRE45-PRO29-REAC116     1     1     0 1   

М21 Изграждане на нови 
язовири 

1.1 
(1.4; 
5.4) 

1; 2; 5 1     1     0 1   

  PRE46-PRO30-REAC117     9 2     1   5 8 1 

М21/M24 Реконструкция и ремонт 
на язовири 

1.1 
(1.4, 
2.1, 
5.4) 

1; 2; 5 9 2     1   5 8 1 

  PRE47-PRO31-REAC118     7 2     2 1 2 7   

М24 Поддържане и 
подобряване 

1.1 
(1.4, 

1; 2; 5 7 2     2 1 2 7   
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

състоянието на 
съществуващи язовири. 

2.1, 
5.4) 

  PRE49-PRO34-REAC121     129 27 5 17   6 74 129   

М24 Изграждане на нови 
корекции 

1.1 
(1.4, 
2.1, 
5.4) 

1; 2; 5 129 27 5 17   6 74 129   

  PRE4-PRO1-REAC5     1   1       0 1   

M32 Възстановяване на 
връзките с воден басейн 
или на естественото 
състояние на речното 
корито, на стари 
меандри, на наводняеми 
и утаителни зони в 
заливаемите крайречни 
ивици, за повишаване на 
водозадържането 

3.4 
(1.1, 
1.4, 
5.4) 

1; 2; 3 1   1       0 1   

  PRE50-PRO35-REAC123     72 11 15 11 2 5 28 72   

М24 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

1.1 
(1.4, 
5.4) 

1; 2; 5 72 11 15 11 2 5 28 72   

  PRE53-PRO38-REAC126     93 43 4 4   3 39 93   

М24 Изграждане на земно-
насипна дига и 
комбинация 

1.1 
(1.4, 
5.4) 

1; 2; 5 92 43 4 4   3 38 92   

М24 Изграждане на нови 
корекции 

1.1 
(1.4, 
5.4) 

1; 2; 5 1           1 1   

  PRE56-PRO41-REAC129     32 6 3     2 21 32   

М32 Разширяване на „тесните 
места” като мостове и 
др., които водят до 
подприщване на речния 
отток 

1.1 
(1.2, 
1.4, 
2.1, 
2.2) 

1; 2; 5 32 6 3     2 21 32   

  PRE57-PRO42-REAC130     44 25 5 3   5 6 44   
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

М24 Възстановяване на 
компрометирани диги 

1.1 
(1.4, 
2.1, 
2.2) 

1; 2; 5 44 25 5 3   5 6 44   

  PRE58-PRO43-REAC131     30 8   1   5 16 30   

М32 Надграждане на диги 1.1 
(1.4, 
2.1, 
2.2) 

1; 2; 5 30 8   1   5 16 30   

  PRE59-PRO44-REAC132     2         2 0   2 

М35 Разработване и 
изпълнение на областни 
и общински програми за 
намаляване риска от 
бедствия вкл. от 
наводнения 

1.1 
(1.4) 

1; 2; 5 2         2 0   2 

  PRE5-PRO2-REAC6     26 9 1     1 15 26   

М31 Създаване на 
управляеми полдери и 
малки буферни басейни 
в  заливни тераси на 
реките 

3.4 
(1.1, 
1.4, 
5.4) 

1; 2; 5 26 9 1     1 15 26   

  PRE60-PRO45-REAC133     5 5         0 5   

М35 Изграждане на преграда 
от сглобяеми панели 

1.1 
(1.4) 

1; 2; 5 5 5         0 5   

  PRE65-PRO50-REAC137     12       1   11 12   

М24 Изграждане на 
технически съоръжения 
за борба с ерозията на 
водосбора-прагове, 
баражи и др. 

3.4 
(1.1) 

1; 2; 5 12       1   11 12   

  PRE69-PRO54-REAC141     10       1   9 10   

М35 Осигуряване на 
скатовете за задържане 

1.1 
(1.4) 

1; 2; 5 10       1   9 10   

  PRE72-PRO57-REAC144     2 2         0 2   
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

М53 Планиране и изграждане 
на защитни и регулиращи 
съоръжения за 
водозадържане на високи 
води и наноси – те са 
извън или в населените 
места 

3.4 
(2.2) 

1; 2; 5 1 1         0 1   

М53 Стабилизиране на 
дъното при наносен 
дефицит; ерозия на 
дъното предизвикана от 
добива на речна 
баластра 

3.4 
(2.2) 

1; 2; 5 1 1         0 1   

  PRE82-PREP63-REAC155     1     1     0   1 

М41 Прогнозиране и 
реагиране на 
метеорологични и 
хидрологични ситуации  

1.1 
(1.4, 
5.4, 
5.5) 

1; 3; 4; 
5 

1     1     0   1 

  PREP10-REAC57     1     1     0   1 

М44 Организация и 
информиране на 
заинтересованите страни 
надолу по речното 
течение  

5.1 
(3.3, 
5.4, 
5.5) 

1; 3; 4; 
5 

1     1     0   1 

  PREP11-REAC58     4     4     0   4 

М43 Информиране и 
осигуряване на широк 
достъп до информация 
на населението  чрез 
използване на 
съвременни способи и 
технологии 

    3     3     0   3 

М43 Информиране и 
осигуряване на широк 
достъп до прогнози за 
водните нива, оттока и 
опасноста от струпвания 
на лед. 

    1     1     0   1 
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

  PREP13-REAC60     1       1   0   1 

М42/44 Създаване на механизъм 
за координация на 
действията при 
възникване на риск от 
наводнения, вкл. в 
трансграничен район 

5.5, 
(5.2, 
5.4) 

3; 5 1       1   0   1 

  PREP20-REAC66     1       1   0   1 

М44 Създаване на капацитет 
на компетентните органи 
(РИОСВ или БД) 

5.3, 
(5.2, 
5.4., 
5.5.) 

3; 5 1       1   0   1 

  PREP21-REAC68     1         1 0   1 

М35 Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално опасните 
водни обекти 

2.1 
(1.1) 

3; 5 1         1 0   1 

  PREP25-REAC72     1     1     0   1 

М44 Сътрудничество с 
компетентните органи за 
басейново управление и 
за управление на риска 
от наводнения на други 
държави  

5.3, 
(5.2, 
5.4., 
5.5.) 

3; 5 1     1     0   1 

  PREP31-REAC78     1         1 0   1 

М42 Разработване и 
актуализиране на 
плановете за защита при 
бедствия (част 
наводнения) 

    1         1 0   1 

  PREP39-REAC86     2         2 0   2 

М53 Провеждане на 
обучителна и 
информационна 

4.1, 
(4.2, 
5.3, 
5.5) 

3; 5 2         2 0   2 
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

кампания по проблемите 
свързани с наводненията 

  PREP48-REAC96     9 2       1 6 9   

М43 Осигуряване на 
обществена подготвеност 
за реакция при заплаха 
от наводнения 

4.1 3; 5 9 2       1 6 9   

  PREP54-REAC102     1     1     0   1 

М53 Изготвяне и/или 
актуализиране на 
разпоредби за 
организацията и 
дейността по 
предотвратяване и 
ликвидиране на 
последствията от аварии 
на държавните органи, 
органите на местното 
самоуправление и 
местната администрация 
и бизнеса. 

    1     1     0   1 

  PREP56-RR22-REAC113     2 2         0 2   

М53 Оценка на щетите по 
сгради и инфраструктура 

1.3 3; 4; 5 2 2         0 2   

  PREP57-RR23-REAC114     1 1         0 1   

М61 Оценка на устойчивостта 
и годността за ползване 
на засегнати от 
наводнения сгради и 
инфраструктура 

1.3 3; 4; 5 1 1         0 1   

  PREP58-RR24-REAC115     1     1     0   1 

М53 Документиране на 
събитията и оценка на 
щетите от наводненията 

    1     1     0   1 

  PREP7-REAC54       1     1     0   1 

М43 Повишаване готовността 
на населението за 

    1     1     0   1 
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

реагиране при 
наводнения 

  PREP8-REAC55     1   1       0   1 

М44 Координация и 
сътрудничество между 
всички управленски нива 
(национално, басейново 
и местно) от единната 
спасителна система 

5.5 
(1.1, 
5.4) 

3; 5 1   1       0   1 

  PRO11-REAC38     31     1     30 31   

М35 Ограничаване и/или 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела 

5.1 
(3.3, 
5.4) 

2; 5 31     1     30 31   

  PRO17-REAC45     8 7         1 8   

М35 Преустройство или 
изграждане на дренажни 
съоръжения 

1.4 
(1.1, 
3.3) 

1; 5 8 7         1 8   

  PRO58-REAC145     6       1   5 6   

М24 Поддържане на 
съществуващите 
канализационни мрежи в 
добро състояние 

1.2 
(2.1, 
3.1) 

2; 5 6       1   5 6   

  PRO60-REAC147     6   2   1   3 6   

М24 Рехабилитация на 
съществуващи 
канализационни мрежи 

1.2 
(2.1, 
2.2, 
3.1) 

2; 5 6   2   1   3 6   

  PRO6-REAC33     1     1     0 1   

М24 Сечите на естествена 
дървесна растителност 
по бреговете и островите 
на реката да се извършва 
с ниска интензивност 

5.1 
(1.1, 
1.4, 
5.4) 

2; 5 1     1     0 1   

  RR12-REAC103     1           1 1   
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         Степен на изпълнение       

Тип 
мярка 

Код и наименование по 
каталога на мерките за 

ПУРН  
Цели 

Аспект 
за УРН 

Общ 
брой 

мерки 
от 

ПоМ 

Не е 
стартирала 

Планирано 
започване 

В процес на 
изпълнение 

Повтаряща 
се - в 

процес на 
изпълнение  

Изпълнена 
Няма 

информация 

Ниво на 
прилагане 

РЗПРН 

Ниво на 
прилагане 

РБУ 

М51 Ликвидиране на 
замърсявания по време и 
непосредствено след 
аварии от наводнения 

1.3 
(3.3, 
5.4) 

4; 5 1           1 1   

  RR13-REAC104     2           2 2   

М52 Отстраняване на локални 
щети по бреговете и 
диги, защитни 
съоръжения след 
наводнение  

1.3 4; 5 2           2 2   

  RR17-REAC108     9 3         6 9   

М52 Отстраняване на 
запушвания от съборени 
мостове, сгради и други  
вкл. наносите (твърди 
вещества, разрушени 
обекти)   

1.3 
(1.2) 

4; 5 9 3         6 9   

  RR19-REAC110     1           1 1   

М52 Ликвидиране на 
замърсяванията в 
границите на СОЗ 

1.3 4; 5 1           1 1   

  RR3-REAC3     1           1 1   

М32 Дейности за защита на 
речните брегове и корита 
от ерозия  вкл. 
биологично укрепване 

3.4 
(1.1, 
1.4, 
3.3) 

1; 4; 5 1           1 1   

  Общ брой мерки от ПоМ 
на БДИБР 

    905 223 67 61 17 72 465 877 28 
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3.3. Изпълнение на допълнителни мерки  

В периода 2016-2022 година са изпълнени и следните допълнителни мерки:  

 Изготвена е Методика за управление на крайречната горска растителност във връзка с осигуряване 

на проводимостта на реките, подобряване на свързаността и запазване на крайречните горски 

местообитания, подобряване на състоянието им и опазване на биологичното разнообразие.  

 Направено беше и „Проучване във връзка с прилагане на мерки за създаване на ретензионни 

обеми с цел защита от наводнения" 

 По проект “Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете в 

трансграничния регион“ FLOODGUARD по Програма INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г. с 

участието на БД ИБР и на ГД ПБЗН: 

- Създадена е и функционира Съвместна работна група за превенция и реагиране при 

наводнения“ за съвместни действия за подобряване на координацията на институциите от двете 

страни.  

- Изгражда се и се оборудва Съвместен център и полигон за обучение. 

- Изгражда се капацитет за смекчаване на риска от наводнения и структури за обмен на 

информация - мерки за укрепване на капацитета за оценка, превенция, готовност и реагиране в случаи 

на наводнения.  

- Разработват се планове за двустранни стандартни оперативни процедури и съвместни 

обучения, които да допринесат за механизмите за координация.  

- Разработват се и се надграждат информационни системи и инструменти за събиране на данни, 

анализи и оценка на наводненията. 

- Надграждат се съществуващи системи за прогнозиране на наводнения за реките Марица и 

Арда  

 Създава се система от правила за организация и координация на съвместните действия при 

операции по защита при наводнения на територията на областите Одрин и Хасково. Мярката се 

изпълнява от ГД ПБЗН по проект  „Трансгранично сътрудничество в подготовката и реакцията при 

наводнения“ по Програма INTERREG - ИПП за ТГС България - Турция 2014-2020. 

 По същата програма от  общините Узункьопрю и Димитровград се изпълнява и проект "Съвместни 

инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион FLOOD RESILIENCE. 

 По ОП „Околна среда” ГД ПБЗН изгражда шест центъра за повишаване на готовността на 

населението при бедствия и се провеждат масови обучения на различни групи от населението за 

намаляване на жертвите и негативните последици върху жилищните и промишлените сгради и 

инфраструктурата. 
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4. Предварителна оценка на риска от 
наводнения  

4.1. Цели и обхват на ПОРН  

Основната цел на на ПОРН е извършването на преглед и актуализиране на районите със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН), определени в ПУРН 2016-2021, като се отчетат 

наводненията, които: 

 са причинили значителни неблагоприятни последици и могат да настъпят повторно в бъдеще; 

или 

 не са причинили значителни неблагоприятни последици, но ако се повторят по време на 

актуалния период или в бъдеще, могат да причинят значителни щети. 

 

При актуализацията на ПОРН е отчетено влиянието на климатичните изменения. 

Класифицирането на степента на риск за всички типове наводнения, включително минали и 

потенциални бъдещи, е извършено съгласно предварително подбран набор от критерии, които 

описват основните категории на риск по Директивата за наводненията. Тези критерии, както и 

праговете за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици, които се 

използват при определянето на РЗПРН, са актуализирани. В обхвата на втория цикъл на ПОРН е 

включено изготвянето на: 

 Карти на районите, включително границите на речните басейни и крайбрежните зони, 

онагледяващи топографията и земеползването;  

 Описание на минали и потенциални бъдещи наводнения със значителни неблагоприятни 

последици; 

 Определяне на мащаба на наводненията чрез прилагане на критериите за значимост спрямо 

потенциалните щети; 

 Оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за човешкото 

здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската 

дейност, отчитайки изменението на климата и други бъдещи промени; 

4.2. Заключения от ПОРН 

В рамките на актуализацията на ПОРН в Източнобеломорски РБУ са изготвени редица доклади с 

приложения, бази данни и карти, които са обобщени в Таблица 4.1. 

 

Таблица 4.1  Документация, публикувана като част актуализацята на ПОРН 

Документ в рамките на 

ПОРН 
Обобщено описание 

Основен доклад за ПОРН Информация относно цялостния използван подход, включително подробности за 

основните стъпки по прилагането на методиката за втория цикъл на ПОРН в Р. 

България. 
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Документ в рамките на 

ПОРН 
Обобщено описание 

Резултати от ПОРН, определяне на значими наводнения по чл. 4.2(б), (в) и (г), както 

и определените РЗПРН по чл.5 на Директивата за наводненията в 

Източнобеломорски РБУ 

Приложение 1:  

Резюме на ПОРН 

Нетехническо обобщение на стъпките по извършването на ПОРН и крайните 

резултати за Източнобеломорски РБУ. 

Приложение 2:  

Използвани данни за 

изготвяне на ПОРН 

Всички използвани данни за изготвянето на ПОРН, както и техните източници 

Приложение 3:  

Анкета за описание на 

минали наводнения 

Подход и резултати от проведена анкета, използвана за събиране на 

систематизирана и подробна информация за минали наводнения, включително:  

1. Информация относно характеристиките на наводненията; и  

2. Информация относно причинените щети.  

Анкетата е неразделна част от актуализираната методика за ПОРН. 

Приложение 4:  

Критерии и прагове за 

определяне на минали 

наводнения със значителни 

неблагоприятни последици 

според чл. 4.2(б) от ДН 

Критерии и прагове за определяне на минали наводнения със значителни 

неблагоприятни последици според чл. 4.2(б) от Директивата за наводненията (ДН) 

(от актуализираната през 2020 г. Методика за ПОРН, Приложение 4). 

Приложение 5:  

Списък с регистрирани 

наводнения, случили се в 

периода 2011-2019 на 

територията на 

Източнобеломорски район за 

басейново управление 

Всички регистрирани наводнения, настъпили в периода 2011-2019 г., включително 

тяхното местоположение, момент на настъпване и продължителност, 

повторяемост и честота, тип, механизъм и характеристики.  

Оценката отразява значимостта на наводнението като цяло, както и значимостта 

на неблагоприятните последици по подкатегории и индикатори. 

Приложение 6: 

Критерии за значимост на 

сериозни минали 

наводнения според чл.4.2(в) 

от ДН 

Алгоритъм за определяне на минали наводнения с незначителни неблагоприятни 

последици при тяхното настъпване, които в бъдеще биха могли да доведат до 

значителни последици, по чл.4.2(в)  от ДН (от актуализираната Методика за ПОРН, 

Приложение 2). 

Приложение 7:  

Критерии и прагове за 

определяне на потенциални 

неблагоприятни последици 

от бъдещи наводнения 

според чл. 4.2(г) от ДН 

Критерии и прагове за определяне на бъдещи наводнения със значителни 

неблагоприятни последици според чл. 4.2(г) от ДН (от актуализираната през 2020 

г. Методика за ПОРН, Приложение 4). 

Приложение 8:  

Списък на определените 

места за потенциални 

бъдещи наводнения в 

Източнобеломорски РБУ 

според чл.4.2.(г) от ДН 

Определени местоположения на бъдещи наводнения с потенциални 

неблагоприятни последици.  

Оценката отразява значимостта на наводнението като цяло, както и значимостта 

на потенциалните неблагоприятни последици по подкатегории и индикатори. 

Приложение 9:  

Критерии и правила за 

определяне на райони със 

значителен потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН) 

Критерии и правила за определяне на райони със значителен потенциален риск от 

наводнения по чл. 5 от ДН (от актуализираната през 2020 г. Методика за ПОРН, 

Приложение 6). 

Приложение 10:  

Списък на определените 

РЗПРН за 

Източнобеломорски РБУ 

Определените РЗПРН за Източнобеломорски РБУ.  

За всеки район е предоставена информация относно неговата дължина, 

типологията на наводненията и дали е бил определен като такъв в предходния 

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, данни за промени в 
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Документ в рамките на 

ПОРН 
Обобщено описание 

териториалния му обхват, също така годината на обособяване и предшестващи го 

райони, ако има такива. 

Приложение 11:  

Таблица с оценка по 

критериите за риск от 

наводнения на 

определените РЗПРН за 

Източнобеломорски РБУ 

Оценка на риска за всеки от определените РЗПРН в Източнобеломорски РБУ 

съгласно актуализираната през 2020 г. Методика. 

Приложение 12:  

Паспорти на определените 

РЗПРН за 

Източнобеломорски РБУ 

Подробни описания на всеки РЗПРН в Източнобеломорски РБУ.  

За всеки район е изготвен паспорт, в който се съдържа информация за кода и 

наименованието на РЗПРН, неговото местоположение и обхват, карта, тип 

наводнения, оценка по категории, подкатегории на риск, дългосрочно развитие на 

територията, въздействие на изменението на климата и подробно описание на 

района. 

Приложение 13:  

ГИС данни на определените 

РЗПРН за 

Източнобеломорски РБУ 

Картиране на РЗПРН и границите на Източнобеломорски РБУ.  

Данните са във формат KMZ за Google Earth. 

Приложение 14:  

Карти 

Четири вида карти:  

1. Обзорна карта на Източнобеломорски РБУ;  

2. Карта на миналите наводнения в периода 2011-2019 г. в Източнобеломорски 

РБУ;  

3. Карта на окончателните РЗПРН в Източнобеломорски РБУ, определени в 

рамките на втория цикъл на ПОРН;  

4. Подробна карта на всеки РЗПРН в Източнобеломорски РБУ (общо 41 карти). 

Приложение 15:  

Проведени консултации с 

обществеността за 

изготвяне и представяне на 

ПОРН  

Резюме на работата с участието на заинтересованите страни във връзка със 

събирането на актуална и точна информация, необходима за изготвяне на ПОРН. 

4.3. Актуализирана методика за ПОРН 

4.3.1. Въведение  

За изготвяне на настоящата ПОРН е използвана „Методика за предварителна оценка на риска от 

наводнения от 2020 г.“, одобрена през 2020 г., която по същество обединява и актуализира Методиката 

за извършването на Предваритена оценка на риска от наводнения от 2011 г. и критерии и методи за 

определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН от 2013 г. 

Подробности за методиката са публикувани на следния линк: 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURN/PURN%202022-

2027/Metodika.pdf  

Методиката е актуализирана с оглед подобряване на информационната основа, разширяване на 

обхвата и прецизиране на подходите и критериите за оценка на наводненията и определяне на 

РЗПРН. Изискванията по актуализираната методика включват: 

 Преглед и обновяване на критериите и праговете за оценка на значими минали и потенциални 

бъдещи наводнения; 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURN/PURN%202022-2027/Metodika.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/PURN/PURN%202022-2027/Metodika.pdf
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 Актуализиране на РЗПРН; 

 Създаване на подход за оценка на влиянието на изменението на климата върху всички типове 

наводнения; 

 Създаване на подход за оценка на заплахата от наводнения, причинени от интензивни валежи 

(т.е. дъждовни наводнения); 

 Създаване на схема за структуриране на информацията, необходима за изпълнението на 

ПОРН. 

Актуализираната методика за ПОРН се разделя на две основни части и включва методически насоки 

и алгоритъм на работа. 

4.3.2. Актуализирани критерии, прагове и подход  

Категориите за оценка на риска съгласно Директивата за наводненията са човешко здраве, стопанска 

дейност, околна среда, културно наследство. За втория цикъл на ПОРН са разработени по-прецизни 

подкатегории и критерии, които да позволят по-изчерпателен анализ на различните аспекти на 

наводненията в страната.  

4.3.3. Минали наводнения със значителни неблагоприятни последици 

Тук са обхванати настъпили в миналото наводнения със значителни неблагоприятни въздействия 

върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, както и 

такива, за които съществува вероятност от възникване в бъдеще. Следваните стъпки при анализа са: 

 Ангажиране на заинтересованите страни чрез анкета; 

 Обработване на данни за минали наводнения и систематизирането им в база данни; 

 Автоматично обработване за класифициране на наводненията според критериите за значими 

неблагоприятни последици; 

 Проверка на вероятността за повторно настъпване на наводненията в бъдеще; 

 Проверка на актуалното състояние на експозицията на елементите на риск и нейното бъдещо 

развитие; 

 Прилагане на окончателен алгоритъм за оценяване на минали наводнения със значителни 

неблагоприятни последици. 

След прегледа на миналите наводнения и определянето на такива със значителни неблагоприятни 

последици по отношение на останалите минали наводнения е извършен анализ, за да се установи 

дали, ако се повторят в бъдеще, те биха довели до значителни потенциални последици. 

4.3.4. Бъдещи наводнения със значителни потенциални 
неблагоприятни последици 

Бъдещите наводнения със значителни потенциални неблагоприятни последици са оценявани, както 

следва: 

Подготвителен етап: Идентифициране на места, където потенциални бъдещи наводнения биха 

могли да имат значително неблагоприятно въздействие поради планирано дългосрочно развитие на 

територията и влияние на климатичните промени.  

Етап на прилагане на специфични критерии за всеки тип наводнения: Избраните в предходния 

подготвителен етап места се изследват за вероятността от възникване на конкретен тип наводнение 

– речно, дъждовно (внезапно (поройно) или дъждовно градско) или инфраструктурно.  
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Етап на моделиране на заливна територия при обезпеченост 1%: Извършено е моделиране за 

всеки тип наводнение във всяко от определените потенциални местоположения на настъпване на 

бъдещи наводнения при обезпеченост 1%. 

Етап на класифициране на бъдещите наводнения: Всички моделирани райони с риск от наводнения 

са оценени според критериите и праговете за значителни неблагоприятни последици. Заливните 

равнини при обезпеченост 1%, които надвишават праговете за значимост, се класифицират съгласно 

чл. 4.2(г) от Директивата за наводненията (ДН), като потенциални бъдещи наводнения. 

Основен фокус при анализа на потенциални бъдещи наводнения във втората ПОРН заемат 

дъждовните наводнения, тъй като те не са разгледани в първия или при КЗРН, въпреки че 

представляват значителен дял както от общия брой на наводнения в РБУ, така и от тези с 

неблагоприятните последици.  

4.3.5. Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

Актуализирането на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за втората 

ПОРН е извършено въз основа на: 

 Границите на РЗПРН от първата ПОРН; 

 Идентифициране на настоящи и/или бъдещи райони с известен или потенциален риск от 

наводнения; 

 Ангажиране на заинтересовани страни. 

Подходът включва следните ключови стъпки: 

– Преглед на съществуващите РЗПРН и идентифициране на риск; 

– Използване на основни критерии за определяне на РЗПРН; 

– Прилагане на общи правила за определяне на РЗПРН; 

– Прилагане на правила за уточняване на границите на предварително определените 

РЗПРН, в резултат на предходните дейности. 

Критериите за идентифициране на РЗПРН са свързани с: 

 Местоположение (напр. административни единици); 

 Въздействия на наводненията;  

 Хидроложки условия във водосборната област (напр. речни басейни, хидроложка свързаност 

на подводосборите, наличие на хидротехнически  съоръжения);  

 Настъпване на наводнения в миналото; 

 Бъдещо дългосрочно развитие на територията. 

 

4.3.6. Отчитане на въздействието от изменението на климата 

Оценката на въздействието на изменението на климата върху наводненията е извършена чрез анализ 

на следните показатели: Годишна сума на валежите; Многогодишни максимални 24-часови валежи; 

Годишен брой дни с 24-часови валежи ≥ 20 мм; Годишен брой дни с 24-часови валежи ≥ 40 мм.  

Повече информация за цялостния анализ на въздействието на климатичните промени върху валежите 

е представена в „Основен доклад“, т.7. Оценка на климатичните промени 

(https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=809). 

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=809
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4.3.7. Участие на заинтересовани страни  

При подготовката на актуализацията на ПОРН са проведени допитвания до заинтересованите страни 

за събиране на информация за минали наводнения, случили се в страната в периода 2011-2019 г. Тези 

данни са от съществена важност за определяне на наводненията със значителни неблагоприятни 

последици и сериозните наводнения, които биха довели в бъдеще до такива последици. Допитванията 

са от съществено значение и за идентифицирането на РЗПРН. Те са проведени на два етапа:  

 Анкетно проучване;  

 Серия от работни срещи.  

Анкетата е изпратена до около 160 административни структури и организации, в чиито функции са 

заложени дейности, свързани с превенция, защита, подпомагане и възстановяване след наводнения, 

в т.ч. органите на местното самоуправление (областни и общински администрации), специализирани 

държавни институции (Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и нейните 

териториални звена), регионалните здравни инспекции, областните дирекции „Земеделие“, 

регионалните дирекции по горите, както и други юридически лица (в т.ч. ВиК оператори, „Напоителни 

системи“ ЕАД), имащи пряко отношение и работещи в тази сфера. Информацията от попълнените 

анкети е обработена, систематизирана и въведена в обща база данни. С цел прецизиране на данните 

и допълването им с нова информация са проведени 4 работни срещи в различни градове – 2 в Пловдив 

и по една в Стара Загора и Кърджали.  

4.4. Резултати от анализа на минали наводнения 

За периода между 2011 и 2019 г. на територията на Източнобеломорски РБУ са регистрирани 386 

наводнения, като около 31% от тях са се случили през 2014 г.  

Общият брой на значимите наводнения по чл. 4.2(б) от Директивата за наводненията е 55. Основните 

типове наводнения са дъждовни и речни. Разпределението на всеки тип наводнение по години е 

показано на Фигура 4.1. 
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Фигура 4.1 Минали наводнения, класифицирани по тип наводнение  

Фигура 4.2 онагледява местоположенията на наводненията в Източнобеломорски РБУ, настъпили в 

периода от 2011 г. до 2019 г. 

 

Фигура 4.2 Местоположения на минали наводнения, регистрирани в периода 2011-2019 г. в 
Източнобеломорски РБУ 

По отношение на механизма им на възникване преобладават наводненията в резултат от 

подприщване или намаляване на проводимостта, както и поради естествено преливане на реките. По 

отношение на характеристиките на миналите наводнения в Източнобеломорски РБУ най-голям дял 

имат поройните (внезапни) наводнения. Основните въздействия на тези минали наводнения са върху 

стопанската дейност, човешкото здраве и околната среда. При анализа на потенциалните последици 

от значителни бъдещи наводнения са установени само осем наводнения в 28 места с показатели за 

риск, надминаващи праговете на значимост. В част от местата населението наброява по-малко от 10 

души или заливната равнина при обезпеченост 1% е извън урбанизираната територия, поради което 

наводненията са оценени като незначителни.  

4.5. Резултати от определянето на РЗПРН 

В резултат на актуализацията на ПОРН в Източнобеломорски РБУ са определени 41 РЗПРН, от които 

6 нови. Те са разположени в трите основни водосборни области. Местоположението и броят им са 

представени на Фигура 4.3. Всички установени РЗПРН са засегнати от поне едно минало или бъдещо 

наводнение със значителни неблагоприятни последици. Местоположението на РЗПРН за всеки тип 

наводнение в Източнобеломорски РБУ е показано на Фигура 4.4.  

В Таблица 4.2 са посочени определените РЗПРН, с изменение спрямо първата ПОРН. Такива 

изменения са свързани с преочертаване на границите на РЗПРН, разширяване или разделяне на 

първоначалната площ и установяване на нови РЗПРН. Други предприети промени във втората ПОРН 

са: 

 В 11 РЗПРН са добавени нови типове наводнения към вече съществуващите; 

 Създадени са нови кодове за разделените РЗПРН. 



Раздел 4 – Предварителна оценка на риска от наводнения 

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027” | 58 

За всички определени РЗПРН е създадена подробна документация 

 

Фигура 4.3 Местоположение на РЗПРН по водосборни области в Източнобеломорски РБУ 

 

Фигура 4.4 Местоположение на РЗПРН и тяхното категоризиране по тип наводнение в 
Източнобеломорски РБУ 

 

Таблица 4.2. РЗПРН, с изменение спрямо първия ПОРН 

№ Код на РЗПРН Наименование на РЗПРН Вид на промяната 

1 BG3 APSFR AR01 р. Крумовица - гр. Крумовград Промяна на границите 

2 BG3 APSFR AR02 р. Върбица - с. Бенковски Промяна на границите 

3 BG3 APSFR AR03 р. Джебелска - гр. Джебел Промяна на границите 

4 BG3 APSFR AR04 р. Неделинска  - гр. Неделино Промяна на границите 

5 BG3 APSFR AR05 р. Върбица - гр. Златоград Разширяване  

6 BG3 APSFR AR06 р. Черна - гр. Смолян Разширяване  

7 BG3 APSFR AR07 р. Маданска  - гр. Мадан Промяна на границите 

8 BG3 APSFR AR 08 р. Арда - гр. Рудозем Промяна на границите 

9 BG3 APSFR AR100 р. Върбица - гр. Момчилград Нов 
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№ Код на РЗПРН Наименование на РЗПРН Вид на промяната 

10 BG3 APSFR AR101 р. Перперек - от с. Перперек до с. Люляково  Нов 

11 BG3 APSFR MA01 р. Марица - от гр. Симеоновград до с. Капитан Андреево; 

Бисерска р. - от с. Славяново до гр. Любимец 

Промяна на границите 

12 BG3 APSFR MA03 р. Сазлийка - от гр. Раднево до устието на реката  Промяна на границите 

13 BG3 APSFR MA04 р. Марица - от гр. Първомай до с. Райново  Промяна на границите 

14 BG3 APSFR MA05 р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай Промяна на границите 

15 BG3 APSFR MA06 р. Мечка - от с. Дълбок извор до гр. Първомай Промяна на границите 

16 BG3 APSFR MA08 р. Стряма - от с. Черноземен до с. Ръжево Конаре  Промяна на границите 

17 BG3 APSFR MA09 р. Чепеларска - гр. Чепеларе Промяна на границите 

18 BG3 APSFR MA10 р. Потока - от гр. Съединение до с. Оризари  Промяна на границите 

19 BG3 APSFR MA100 р. Марица - гр. Костенец Разделяне 

20 BG3 APSFR MA101 р. Марица - от с. Момина клисура до гр. Стамболийски Разделяне 

21 BG3 APSFR MA102 р. Воздол - с. Челопеч Разделяне 

22 BG3 APSFR MA103 р. Курудере - гр. Златица Разделяне 

23 BG3 APSFR MA104 р. Тополница - от с. Душанци до с. Петрич  Разделяне 

24 BG3 APSFR MA105 р. Харманлийска - от с. Въгларово до с. Брягово Разделяне 

25 BG3 APSFR MA106 р. Узунджовска  - с. Узунджово Разделяне 

26 BG3 APSFR MA107 р. Ерекдере - от с. Ловец до с. Бял извор Нов 

27 BG3 APSFR MA108 гр. Стара Загора Нов 

28 BG3 APSFR MA11 р. Въча - от гр. Кричим до с. Куртово Конаре  Промяна на границите 

29 BG3 APSFR MA12 р. Девинска - гр. Девин Промяна на границите 

30 BG3 APSFR MA13 р. Стара река (Пещерска)  Промяна на границите 

31 BG3 APSFR MA14 р. Стара река (Пещерска) - гр. Батак Промяна на границите 

32 BG3 APSFR MA15 р. Тополница - от с. Лесичово до гр. Пазарджик Промяна на границите 

33 BG3 APSFR MA17 р. Чепинска - от гр. Велинград до с. Драгиново  Промяна на границите 

34 BG3 APSFR MA18 р. Мътивир - от с. Веринско до гр. Ихтиман Промяна на границите 

35 BG3 APSFR TU01 р. Тунджа - гр. Елхово Промяна на границите 

36 BG3 APSFR TU02 р. Тунджа - от с. Самуилово до с. Тенево Промяна на границите 

37 BG3 APSFR TU03 р. Мочурица - от с. Маленово до гр. Ямбол Промяна на границите 

38 BG3 APSFR TU04 р. Тунджа - от яз. Копринка до яз. Жребчево Промяна на границите 

39 BG3 APSFR TU05 р. Тунджа - от гр. Калофер до с. Александрово Промяна на границите 

40 BG3 APSFR TU100 р. Тунджа - от с. Устрем до с. Срем Нов 

41 BG3 APSFR TU101 р. Синаповска - с. Синапово Нов 
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Фигура 4.5 Карта на Източнобеломорски РБУ с определени РЗПРН 

 

За всеки РЗПРН е изготвен паспорт, в който е описано следното: 

 Код и наименование: Кодът позволява идентифицирането на съответните РЗПРН в 

различните документи; 

 Местоположение и обхват: Местоположението на всеки РЗПРН е описано спрямо съответни 

категории, сред които основните речни басейни и административно-териториалната структура. 

Пространственият обхват е посочен в километри за всички типове наводнения, освен за 

дъждовните (в градска среда) наводнения и наводненията от подземни води, които са 

представени в км2. 

 Карта на местоположението на РЗПРН в рамките на границата на страната.  

 Тип наводнения  

 Категории риск: Отбелязани са подкатегориите риск за всеки РЗПРН.  

 Дългосрочното развитие на територията: В тази секция са представени устройствените 

планове за дългосрочно развитие на териториите. 

 Влияние на климатичните промени: Тук са посочени показатели, по които РЗПРН надхвърля 

определените прагове за неблагоприятни климатични промени. 

 Описание: Дадено е подробно описание на всеки район. Ако конкретен РЗПРН е определен в 

предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, са описани промените, 

направени в настоящия цикъл, ако има такива. 
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4.6. Заключения 

В рамките на актуализацията на ПОРН в Източнобеломорски район са определени 41 района със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Актуализираната ПОРН надгражда и подобрява 

резултатите от първата ПОРН: 

 Създаване на подход за оценка на влиянието на климатичните промени върху всички типове 

наводнения; 

 Преразглеждане на съществуващите и определяне на нови РЗПРН;  

 Създаване на подход за оценка на други типове наводнения, включително дъждовни 

(дъждовни градски и внезапни (поройни), които в исторически план са причинили значителни 

щети в България; 

 Актуализиране на базата данни за минали наводнения за всеки РЗПРН; 

 Създаване на паспорти на РЗПРН, които обобщават полезна информация за всеки РЗПРН, 

свързана не само с риска от наводнения, но и с бъдещи развития, включително изменението 

на климата и устройствените планове. 
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Раздел 5 

Карти на заплахата и риска 

от наводнения 

Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление -  2022-2027 
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5. Карти на заплахата и риска от наводнения  

Карти на заплахата и риска от наводнения (КЗРН) са изготвени от външен изпълнител по договор за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Актуализиране на картите на заплахата и риска от 

наводнения в четирите РБУ в България за целите на втория ПУРН“. КЗРН са разработени за всеки от 

РЗПРН, определени в Източнобеломорски РБУ за втория ПУРН. 

5.1. Актуализирана методика за КЗРН 

5.1.1. Въведение 

Разработената и приложена методика за КЗРН в рамките на първия цикъл на прилагане на 

Директивата за наводненията е актуализирана, за да отразява настоящи и бъдещи 

предизвикателства, свързани с наводненията, да въведе най-новите добри практики и да взема под 

внимание нова по-актуална информация и данни (напр. нов и по-точен цифров модел на релефа 

(DTM). Основните подобрения в методиката за КЗРН са свързани с: 

 Въвеждане на следните типове наводнения в допълнение към речните и инфраструктурните 

наводнения (разрушаване или преливане на язовири): Дъждовни градски, често наричани 

наводнения от повърхностни води; Дъждовни внезапни (поройни) наводнения; 

 Използване на 2D хидравлични модели за всички типове наводнения; 

 Въвеждане на съвременен подход за оценката на неопределеността при оценка на заплахата 

от наводнения чрез анализ на чувствителността по отношение на използваните входни данни, 

техники за моделиране и модели, валиден за всички източници на наводнение; 

 Актуализиране на изчислителните максимални водни количества и определяне на 

изчислителните максимални 24-часови валежи в обхвата на определените РЗПРН въз основа 

на работа, извършена от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ); 

 Въвеждане на подход за оценка на влиянието на климатичните промени върху заплахата и 

риска от наводнения чрез картиране на специфични сценарии на изменение на 

климата;Използване на нови по-точни цифрови модели на терена (DTM) с хоризонтална 

разделителна способност от 0,5 метра, разработени въз основа на актуално геодезическо 

заснемане на терена, инженерните съоръжения и всички съоръжения имащи отношение към 

хидравличната проводимост (2020 г.);  

 Използване на нови данни за контура (отпечатъка) на сградите, извлечени от нови въздушни 

снимки с висока разделителна способност;  

 Подобряване на оценката на уязвимостта и на риска чрез използване на актуализирана 

информация, обвързваща дълбочината на заливане с икономическите щети върху  сградите, 

както и разработване на метрики на риска за човешко здраве, културно наследство, критична 

инфраструктура и околна среда. 

5.1.2. Сценарии на заплахата и риска от наводнения 

При КЗРН са разгледани следните сценарии за всеки тип наводнение: 

 Наводнения с ниска вероятност за настъпване с обезпеченост (AEP) от 0,1% (т.е. период 

на повторение веднъж на 1 000 години); 

 Наводнения със средна вероятност за настъпване с обезпеченост (AEP) от 1% (т.е. период 

на повторение веднъж на 100 години); 
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 Наводнения с висока вероятност за настъпване с обезпеченост (AEP) от 5% (т.е. период на 

повторение веднъж на 20 години). 

По отношение на трансграничния басейн на р. Марица са разгледани допълнителни сценарии за 

наводнения с обезпеченост от 2% и 0,2% с оглед трансграничната координация със съседните Гърция 

и Турция.  

5.1.3. Отчитане на изменението на климата  

При КЗРН за втория цикъл на прилагане на Директивата за наводненията са разгледани два сценария 

на изменение на климата при обезпеченост 1%. Това са представителните траектории на 

концентрациите (RCP) 4.5 и RCP8.5 за 2050 г. Сценарият RCP4.5 е описан от IPCC като междинен, а 

RCP8.5 обикновено се приема като най-лошия сценарий за изменение на климата за 2050 г. 

Процентната промяна в максималните преминаващи водни количества при речни наводнения или 

максималните валежи  в контекста на сценариите за изменение на климата RCP4.5 и RCP8.5 за 

Източнобеломорския РБУ са представени в Таблица 5.1. Отчитането на изменението на климата в 

КЗРН спомага за постигането на целите на Националната стратегия за адаптация към изменението на 

климата и Плана за действие, имащи отношение към наводненията, а именно: изграждане на 

подобрено адаптивно управление; укрепване на базата от знания и осведомеността за адаптацията и 

подобряване на адаптацията на инфраструктурни обекти, свързани с водите.  

Таблица 5.1 Климатични фактори, водещи до изменение в максималните преминаващи водни 
количества при речни наводнения и максималните валежи, за сценариите за изменение на климата  

Процентно изменение на преминаващите водни количества и максималните валежи при 

речни наводнения за сценариите за изменение на климата 

RCP4.5 RCP8.5 

4,1% 5,8% 

5.1.4. Хидроложки анализ 

Извършени са хидроложки анализи, за да се актуализират изчислителните максимални водни 

количества при речни наводнения и да се вземат предвид дъждовните типове наводнения. Тази 

актуализация е обобщена по-долу. 

Актуализиране на изчислителните максимални водни количества за речни наводнения 

Хидроложкият анализ на речните типове наводнения следва подход, подобен на вече приложения при 

първия ПУРН. Въз основа на допълнителни проучвания, извършени от Националния институт за 

метеорология и хидрология (НИМХ) след завършването на първия цикъл на КЗРН, са актуализирани 

и допълнени резултатите за максималните водни количества във всеки РЗПРН и за всяка 

обезпеченост, чрез използване на редиците от годишни максимуми. Актуализирането на подхода за 

хидравлично моделиране чрез приложението на 2D хидравлични модели при нестационарен режим 

изисква допълнително разработване на хидрографи на максималните водни количества с 

изчислителна обезпеченост. Хидрографите за целите на хидравличното моделиране са изготвени 

както следва: 

 Ако има налични хидрографи за минали наводнения, същите са използвани за съставянето на 

безразмерен единичен хидрограф. Максималните изчислителни водни количества при речни 

наводнения, разработени от НИМХ, се прилагат към единичния хидрограф, за да се построи 

изчислителният хидрограф; 
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 На местата, където липсват хидрографи за минали наводнения, формата на хидрографа се 

генерира чрез модел валеж-отток с използване на SCS-метода. Хидрографът се привежда в  

безразмерен вид, след което се мащабира, така че пикът да отговаря на максималното 

изчислително водно количество предоставено от НИМХ за съответния изчислителен сценарий. 

Разработване на оразмерителни хиетографи на валежите при дъждовни наводнения 

След края на първия цикъл на прилагането на Директивата за наводненията, НИМХ е извършил 

статистическо моделиране на максималните 24-часови валежи за редица обезпечености в райони в 

България, които са обект на дъждовни наводнения и внезапни (поройни) дъждовни и/или речни 

наводнения. Интензитетът на валежите за продължителност по-малка от 24 часа е изчислен въз 

основа на регионални криви на редукция на интензивни валежи, изготвени от НИМХ. Използвайки тази 

взаимовръзка са изготвени оразмерителни криви на интензивност - честота - продължителност (ИЧП) 

на валежите. Тези криви на ИЧП на валежите са използвани за разработване на оразмерителни 

хиетографи на валежите, представляващи основната входна информация за 2D хидравличните 

модели, която позволява моделирането на дъждовни типове наводнения, т.е. такива в градска и 

извънградска среда. За малки водосбори извън очертанията на РЗПРН, които се оттичат в зони с 

дъждовни наводнения в градска среда или в селски райони в рамките на РЗПРН, хиетографите са 

приложени към модел валеж-отток с използване на SCS-метода, за да се оценят преминаващите 

водни количества, генерирани от въпросните малки водосбори.   

5.1.5. Хидравлично моделиране на наводнения 

При първия ПУРН за повечето РЗПРН са изготвени 1D хидравлични модели със стационарни водни 

количества. В рамките на първия цикъл са разработени 2D хидравлични модели единствено за девет 

РЗПРН, включително градовете Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Елхово и Свиленград, както и ограничен 

брой други райони, където такива модели се оказват необходими поради геометрията на реката и 

заливната равнина. За втория цикъл на Директивата за наводненията във всички РЗПРН 

наводненията са представени с помощта на 2D хидравлични модели с нестационарни водни 

количества за различни типове наводнения, както следва:  

 Модели на речни наводнения: Те се използват там, където РЗПРН са разположени в близост 

до река и водосборната област над района е по-голяма от 10 км2;   

 Модели на дъждовни градски наводнения (наводнения от повърхностни води) и 

внезапни (поройни) дъждовни наводнения: Те се прилагат там, където РЗПРН не е засегнат 

от основна река и водосборната област, която се оттича към района, е по-малка от 10 км2; 

Дъждовните наводнения обикновено са причинени от интензивни краткосрочни валежи в 

урбанизирани територии. Когато наводнението е причинено от валежи в относително равнинни 

градски райони, то е класифицирано като дъждовно в градска среда, а когато наводнението е 

причинено от валежи в малки планински водосбори, които се оттичат през градска зона, то е 

класифицирано като дъждовно внезапно наводнение. 

 Комбинирани модели на речни и дъждовни наводнения: Такива са приложени там, където 

РЗПРН са разположени покрай река и са предмет на речни наводнения в резултат на 

преливане на река, както и на дъждовни наводнения, които може да са дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения в малка водосборна област или дъждовни градски наводнения (т.е. 

наводнение от повърхностни води).  

 Модели на наводнения, причинени от изкуствени водохранилища: Тези модели са 

приложени в РЗПРН, където е моделиран сценарий за преливане или разрушаване на 

язовирна стена. 
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Стъпки за разработване на 2D хидравлични модели  

Стъпките за създаване на 2D хидравлични модели за всички типове наводнения са следните: 

 Определяне на обхвата на хидравличния модел (т.е. площта, обхваната от модела); 

 Изработване на DTM на речното корито и на заливната равнина: Това се прави чрез 

интерполиране на напречните сечения на речните корита и защитните съоръжения, за да се 

създаде непрекъсната повърхност, поддържаща присъщото на речните корита „криволичене“. 

DTM на речното корито се комбинира с топографско заснемане на заобикалящия го терен. 

Използват се процеси в ГИС за комбиниране на данните от заснемането на речното корито с 

отделни данни от топографското заснемане, за да се създаде общ непрекъснат DTM за зоната 

на заплаха от наводнения, който служи като основа за пренасяне на котите върху 

изчислителната мрежа на 2D модела;  

 Определянето на пространствената грапавина е постигнато посредством картиране, 

използвайки карта на земната повърхност и  стойностите на коефициента на грапавина по 

Манинг -„n“; 

 Представяне на сгради: Данни за контура (отпечатъка) на сградите са извлечени от нови 

геометрично коригирани („орторектифицирани“) въздушни снимки с висока разделителна 

способност. Етажното ниво на всяка сграда е издигнато с от 150 мм до 450 мм над нивото на 

околния терен, като на терена в контура на сградите е дадена по-висока стойност на 

коефициента на грапавина (т.е. стойността „n“ на коефициента на грапавина по Манинг се 

приема за 0,3). 

 Хидравличните съоръжения като мостове, водостоци под пътища и железопътни насипи в 

заливните равнини са включени в DTM и в хидравличния модел;   

 Разработване на хидравлична 2D изчислителна мрежа: В 2D хидравличния модел се използва 

триъгълна изчислителна мрежа, генерирана използвайки техника на създаване на 

изчислителна мрежа, която е чувствителна към релефа.  Изчислителната мрежа е проверена, 

за да се гарантира наличието на най-малко четири елемента на изчислителната мрежа в 

речните корита. Подходът на изграждане на гъвкава изчислителна мрежа има за резултат 

триъгълници с променлива пространствена разделителна способност от 4 м2 нагоре, за да се 

вземат предвид специфични характеристики като сгради, пътища и речното корито; 

 Гранични условия: Те се състоят от оразмерителните хидрографи на преминаващите водни 

количества и  хиетографите на валежите за съответната обезпеченост, заедно с връзката 

между водно ниво и отток въз основа на приемането за нормална дълбочина при долната 

граница.     

5.1.6. Калибриране и анализ на чувствителността на хидравличните 
модели 

Калибрирането на 2D хидравличните модели е извършено чрез сравняване на моделираните обхвати 

на наводненията с исторически такива, заимствани от въздушни снимки и данни от дистанционно 

наблюдение. Освен това, и по-специално там, където липсват данни от наблюдения, са проиграни 

набор от сценарии за определяне на чувствителността, за да се оцени пригодността на параметрите 

на модела, включително: 

 Увеличение на максималните преминаващи водни количества и валежи с 20%; 

 Увеличение на водното ниво при долната граница с 300 мм; 

 Увеличение на стойностите на коефициента за грапавина по Манинг с 20%; 

 Увеличение на коефициента на загуба на специфична енергия (напор) при мостове от 0,3 на 

0,5 при входа на мостовия отвор и от 0,1 на 0,3 при изхода; 
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 Толеранс от 10% запушване на мостови отвори.

Повишението на водното ниво и увеличението на обхвата на наводнение са най-големи при 

увеличаване на преминаващите водни количества и на валежите с 20%.   

5.1.7. Отчитане на несигурността 

Несигурността за всяка моделирана обезпеченост, както и очакваните годишни щети и очакваният 

годишен брой засегнати от наводнения хора са оценени, за да се отчете несигурността в масивите от 

данни за населението и съответно, в кривите на дълбочината на заливане спрямо икономическите 

щети. Това е направено в съответствие с одобрената методика за КЗРН, както следва: 

 ±15% за икономически щети върху сгради;

 ±5% за брой засегнати хора.

5.1.8. Карти на заплахата от наводнения 

Картите на заплахата от наводнения са представени в растерна мрежа с пространствена 

разделителна способност 5м x 5м. Изготвени са следните карти на заплахата от наводнения, 

онагледяващи: обхват на наводнения (Фигура 5.1); дълбочини на заливане (Фигура 5.2); степен на 

заплаха според дълбочината на заливане (Фигура 5.3) и скорости на течението (Фигура 5.4) за 

обезпечености от 5%, 1% и 0,1%. В допълнение са изготвени карти на обхвата на заплахата от 

наводнения за двата сценария на изменение на климата при обезпеченост 1%. За трансграничния 

РЗПРН на р. Марица са изготвени също карти за обезпеченост 2% и 0,2%.  

Фигура 5.1 Пример за карта на заплахата от наводнения, онагледяваща обхвата на наводнения в 
BG3_APSFR_AR_01 
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Фигура 5.2 Пример за карта на заплахата от наводнения, онагледяваща дълбочината на заливане в 
BG3_APSFR_AR_02

Фигура 5.3. Пример за карта на заплахата от наводнения, онагледяваща степента на заплаха според 
дълбочината на заливане в BG3_APSFR_MA_01
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Фигура 5.4 Пример за карта на заплахата от наводнения, онагледяваща дълбочината на заливане и 
скоростта на течението в BG3_APSFR_MA_105 

5.1.9. Преглед на картите на заплахата от наводнения 

Разработена е уеб-базирана система за преглед на КЗРН, за улеснение на онлайн достъпа до тях и 

предоставяне на възможност за вписване на коментари директно върху КЗРН за всеки РЗПРН. 

5.1.10. Оценка на риска от наводнения 

Рискът от наводнения е оценен за всеки РЗПРН на база заливните зони, определени за всяка от 

вероятностите в съответствие с чл.146е, ал.1 от Закона за водите, съгласно изискванията на 

Директивата за наводненията. Оценени са шест метрики на риска, свързани с три основни категории 

риск: човешко здраве, стопанска дейност и околна среда. В процеса на актуализаця на КЗРН са 

изчислени допълнителни индикатори към метриките на риск за всеки РЗПРН и тип наводнение. В 

Таблица 5.2 е представено обобщение на метриките на риска и индикаторите, изчислени за 

актуализираните КЗРН. В Таблица 5.2 също така са посочени метриките на риск, които са нови за 

втория цикъл на Директивата за наводненията в България. 

Таблица 5.2 Метрики на риска и индикатори, включени във втория цикъл на КЗРН 

Категории 

риск 

Метрика на 

риск 
Индикатор 

Нововъведение 

във втория 

цикъл на КЗРН 

Човешко 

здраве 

Негативни 

последици 

Брой на всички хора в наводнената зона за всяка 

обезпеченост 

Не 

Очакван годишен брой засегнати хора Да 

Общност Брой обществени сгради, засегнати от наводнение за 

всяка обезпеченост 

Не 

Очакван годишен брой засегнати сгради Да 

Икономически Икономически 

щети 

Стойност в български лева (лв.) за всяка обезпеченост Не 

Очаквани годишни икономически щети в лв. Да 
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Категории 

риск 

Метрика на 

риск 
Индикатор 

Нововъведение 

във втория 

цикъл на КЗРН 

Околна среда Състояние на 

водно тяло 

Единици, засегнати при всяка обезпеченост Не 

Очакван годишен брой засегнати единици Да 

Засегнати 

защитени 

територии 

Единици, засегнати при всяка вероятност за 

настъпване на наводнение 

Не 

Очакван годишен брой засегнати единици Да 

Източници на 

замърсяване и 

засегнати 

площи 

Единици, засегнати при всяка обезпеченост Не 

Очакван годишен брой засегнати единици Да 

Културно 

наследство 

Обекти с 

национално 

значение 

Брой засегнати обекти Не 

Обекти по 

ЮНЕСКО 

Брой засегнати обекти Не 

Данните за изчисляване на метриките на риска са взети от различни източници. По-голямата част от 

данните  са от кадастъра и от гео база данните на басейновата дирекция. Когато липсва информация 

за сградите, данни са набавени чрез автоматизирани техники за разпознаване на изображения и 

сградите са класифицирани въз основа на техния размер. Стопанските дейности са допълнени от 

информацията от базата данни на Министерството на земеделието, храните и горите.  

Последствията от наводнения са изчислени за всяка обезпеченост чрез пресичане на географските 

слоеве с елементите на риска (например население) с обхвата на наводненията или дълбочините на 

заливане, получени от хидравличните модели, и сумиране или преброяване, в зависимост от вида на 

елемента на риска, за получаване на единична стойност за съответния РЗПРН (напр. брой хора, 

засегнати от наводнение при конкретна обезпеченост). Очакваните годишни индикатори на риска са 

определени чрез умножаване на последствието по съответната обезпеченост и интегриране върху 

всички анализирани обезпечености. Щетите по различни видове стопанска дейност са оценени 

количествено. Категориите са: Смесени жилищни райони, Комунална инфраструктура, Транспорт 

(сгради), Транспортна инфраструктура (пътища, ж.п. линии), Техническа инфраструктура, 

Индустриални зони, Обработваеми земи, Места за спорт и отдих и Зелени площи.  

Създадени са следните метрики и индикатори на риска: 

 Оценяват се броят на сградите, инфраструктурните обекти или тяхната дължина, когато е

уместно (напр. в случаите на пътища и железопътни линии), и засегнатата площ при всяка

обезпеченост;

 Броят на обектите на критичната инфраструктура (напр. медицински центрове, образователни

институции, летища, пристанища, железопътни линии, сгради на министерството на

вътрешните работи, електроснабдителна инфраструктура, инфраструктура за водоснабдяване

и канализация) се оценява като брой на засегнатите имоти при всяка обезпеченост;

 Рисковете за културното наследство се оценяват като брой засегнати обекти от национално

значение и обекти на ЮНЕСКО при всяка обезпеченост.
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За всеки РЗПРН също така се докладва индекс на множество лишения. Той е заимстван от 

предоставената информация по общини. При РЗПРН, обхващащи повече от една община, се използва 

индексът на общината с най-голяма площ в рамките на РЗПРН. 

Изготвени са карти на риска от наводнения, които представят последиците от наводнения с 

обезпеченост 5%, 1% и 0,1%. Пример на карта на риска от наводнения е представен във Фигура 5.5.  

Фигура 5.5 Пример за карта на риска от наводнения, онагледяваща последиците от наводнения в 
BG3 APSFR_TU_01

Резултатите от метриките на риска са представени в табличен формат за всеки РЗПРН и тип 

наводнение, както и в гео база данни. Изготвени са пет таблици за всеки РЗПРН и тип наводнение, 

съдържащи: 

 Обобщение на риска и експозицията по категории на риск (т.е. човешко здраве, околна среда,

стопанска дейност) за наводнения с обезпеченост 5%, 1% и 0,1%, както и очаквани годишни

щети или последици;

 Количествена оценка на експозицията по стопанска дейност (изразена като брой и площ или

дължина) за всички обезпечености, както и икономическите щети за наводнение с обезпеченост

1%;

 Брой изложени на риск обекти на критичната инфраструктура по вид за всички обезпечености;

 Брой изложени на риск обекти на културното наследство по вид за всички обезпечености;

 Индекс на множество лишения.

5.2. Анализ на резултатите от КЗРН 

КЗРН са разработени въз основа на обща национална методика за всеки РЗПРН по изискваните 

сценарии в съответствие с чл. 146е от Закона за водите на Р. България. Те онагледяват няколко 

аспекта, а именно засегнатите географски области, обхвата на наводнения, дълбочините на заливане 
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и скоростите на течението, както и последствията от риска. Разгледани са също така специални 

сценарии за трансграничния район.  

5.2.1. Икономически рискове 

В Таблица 5.3 са обобщени броят РЗПРН, засегнати от различни типове наводнения, и общите 

очаквани годишни щети за всеки тип наводнение. Също така е посочено за колко РЗПРН очакваните 

годишни щети надхвърлят 1 млн. лв.  Има няколко РЗПРН, засегнати от повече от един тип 

наводнения. Като следствие на това общият брой на РЗПРН в Таблица 5.3, за които са изготвени 

КЗРН, е по-голям от действителния брой на РЗПРН, който е 41.  Дъждовните градски (в урбанизирани 

територии) и речните типове наводнения причиняват подобни икономически щети, въпреки че 

дъждовните градски засягат само 6 РЗПРН в сравнение с 40 РЗПРН, засегнати от речни наводнения. 

Разпределението на очакваните годишни щети по РЗПРН е онагледено на Фигура 5.6. В 27 РЗПРН 

очакваните годишни икономически щети са на стойност под 100 000 лв. Както е видно на Фигура 5.5 и 

в Таблица 5.3, в седем РЗПРН очакваните годишни щети надхвърлят 1 млн. лв.  

Таблица 5.3 Брой засегнати РЗПРН и очаквани годишни икономически щети за всеки тип наводнение 

Източник 
Брой 

РЗПРН 

Очаквани общи годишни 

щети (лв.) 

Брой РЗПРН с очаквани 

годишни щети, надхвърлящи 1 

млн. лв. 

Речни 40 12 563 249 3 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

11 5 135 862 1 

Дъждовни (в 

градска среда) 

6 12 921 201 3 

Общо 57 30 620 312 7 

Фигура 5.6: Брой РЗПРН за всеки очакван диапазон на годишни икономически щети 
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Установените РЗПРН с най-високи очаквани годишни щети (>1 млн. лв.) са представени в Таблица 

5.4. Всички те са разположени в басейна на р. Марица, като РЗПРН BG3_APSFR_MA_05 „от с. Оризари 

до гр. Първомай“ е този с най-големи щети от три типа наводнения. 

Таблица 5.4. РЗПРН с очаквани годишни щети, надхвърлящи 1 млн. лв. 

 

Във втория цикъл на КЗРН икономическите щети са определени количествено за различните 

категории на стопанска дейност във всеки РЗПРН. На Фигура 5.7 е виден дела на всяка дейност към 

общите икономически щети на ниво РБУ при сценарий с обезпеченост 1%. Най-засегнати са 

индустриалните зони, представляващи 45% от общите икономически щети, следвани от смесените 

жилищни райони с 28%. 

5.2.2. Рискове за човешкото здраве 

В около 77% от РЗПРН средният брой засегнати от наводнения лица на година е по-малък от 500 

души. В Таблица 5.5. е посочен общият очакван брой хора, засегнати от всеки тип наводнение на 

година. По отношение на риска за хората, също така е даден броят на РЗПРН, в които очакваният 

годишен брой засегнати от наводнения надхвърля 5 000 души. От тази информация е видно, че 

дъждовните наводнения, както  внезапни (поройни) наводнения, така и в урбанизирани територии са 

с най-високи нива на риск. На Фигура 5.8 е видно разпределението на очаквания годишен брой 

засегнати от наводнения лица и броят на РЗПРН за всяка категория. РЗПРН с очакван годишен брой 

засегнати от наводнения лица, надхвърлящ 5 000 души, са посочени в Таблица 5.6. 

Код на РЗПРН Наименование на РЗПРН Тип 
наводнения 

Очаквани годишни 
щети (лв.) 

BG3 APSFR MA05 р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай Дъждовно (в 

градска среда) 

6 861 983 

BG3 APSFR MA01 р. Марица - от гр. Симеоновград до с. 

Капитан Андреево; Бисерска р. - от с. 

Славяново до гр. Любимец 

Речно 4 168 224 

BG3 APSFR MA05 р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

3 232 917 

BG3 APSFR MA108 гр. Стара Загора Дъждовно (в 

градска среда) 

2 646 447 

BG3 APSFR MA101 р. Марица - от с. Момина клисура до гр. 

Стамболийски 

Дъждовно (в 

градска среда) 

2 168 846 

BG3 APSFR MA05 р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай Речно 1 984 402 

BG3 APSFR MA101 р. Марица - от с. Момина клисура до гр. 

Стамболийски 

Речно 1 393 873  
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Фигура 5.7 Дял на всяка стопанска дейност към общите икономически щети при обезпеченост 1%  

 

Таблица 5.5. Очакван общ брой засегнати от различните типове наводнения и брой РЗПРН, в които 
засегнатите са над 5 000 души  

Източник 
Очакван общ брой 

засегнати хора на година 

Брой РЗПРН, в които очакваният 

годишен брой засегнати хора е >5000 

Речно 14 951 0 

Дъждовно внезапно 

(поройно) 

20 924 1 

Дъждовно (в 

урбанизирана 

територия) 

19 285 2 

Общо 55 161 3 

Таблица 5.6: РЗПРН, в които очакваният брой засегнати лица надхвърля 5 000 души на година  

 

Код на 

РЗПРН 

Наименование на 

РЗПРН 
Тип наводнения 

Очакван годишен брой 

засегнати хора 

BG3 APSFR 

MA05 

р. Марица - от с. 

Оризари до гр. 

Първомай 

Дъждовни внезапни 

(поройни)  

19 113 

BG3 APSFR 

MA108 

гр. Стара Загора Дъждовни в урбанизирана 

територия 

7 324 

BG3 APSFR 

MA05 

р. Марица - от с. 

Оризари до гр. 

Първомай 

Дъждовни в урбанизирана 

територия 

5 434 

Най-големите щети както за хората, така и за икономиката са съсредоточени в басейна на р. Марица 

в района на Пловдив (РЗПРН с код BG3 APSFR MA05), където основните типове наводнения са 

дъждовни (внезапни и в урбанизирана територия). Районът обхваща около 109 км от дължината на 

реката и близо 1 000 км2 площ.  
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Фигура 5.8 Брой РЗПРН с очакван брой засегнати от наводнения лица на година 

 

Изчислен е очаквания брой засегнати сгради на година. В 17 РЗПРН средният брой засегнати от 

наводнения сгради на година е под пет (BG3_APSFR_AR_02, BG3_APSFR_MA_102, 

BG3_APSFR_MA_107, BG3_APSFR_TU_101, BG3_APSFR_MA_104, BG3_APSFR_AR_03, 

BG3_APSFR_MA_100, BG3_APSFR_AR_01, BG3_APSFR_AR_101, BG3_APSFR_AR_04, 

BG3_APSFR_TU_100, BG3_APSFR_MA_08, BG3_APSFR_MA_06, BG3_APSFR_TU_03, 

BG3_APSFR_MA_18, BG3_APSFR_MA_14, BG3_APSFR_TU_05). Тези РЗПРН представляват само 

около 1,7% от общите очаквани икономически щети в РБУ. 

Има също така 17 РЗПРН със средно 5 до 50 засегнати от наводнения сгради на година. Само в 7 

РЗПРН засегнатите от наводнения сгради на година са средно над 50, като същите съвпадат с РЗПРН, 

посочени в Таблици 5.4 и 5.6. На Фигура 5.9 е виден броят на критичните сгради и критичната 

инфраструктура, засегнати при сценарий с обезпеченост 1%. Най-засегната е енергоснабдителната 

инфраструктура, следвана от активи на ВиК инфраструктурата.  
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Фигура 5.9 Брой сгради и критична инфраструктура, засегнати в Източнобеломорски РБУ при 
обезпеченост 1%.  

5.2.3. Рискове за околната среда 

В Таблица 5.7 е посочена очакваната площ на водни тела, чиито екологично състояние по РДВ може 

да бъде влошено на година, както и очакваната площ на защитени територии, които могат да бъдат 

засегнати в резултат на замърсени води от наводнения в района за басейново управление.  

Таблица 5.7. Екологични рискове по отношение на очаквана площ на водни тела и защитени 
територии, засегнати от наводнения на година 

Метрика на риск 
Очаквана засегната площ на 

годишна база (км2) 

Брой засегнати 

РЗПРН 

Водни тела 72,2 18 

Защитени територии  57,5 38 

Очакваният брой засегнати от наводнения източници на замърсяване в РБУ е 8,9 на година. Има 48 

обекта от национално значение, за които е установено, че са в риск от наводнения при обезпеченост 

1%. Повечето от тях са разположени във водосбора на р. Марица - 21 в BG3 APSFR MA 05, от с. 

Оризари до гр. Първомай, и 12 в гр. Стара Загора, BG3 APSFR_MA_108. В РБУ не са установени обекти 

на ЮНЕСКО в риска от наводнения. 

5.2.4. Рискове, свързани с антропогенна инфраструктура 

Изготвени са карти на заплахата и риска от наводнения за анализиране на въздействията върху 

човешкото здраве и икономиката при сценарий на преливане на големи язовири или разрушаване на 

някои малки язовирни стени.  

Големите язовири се управляват в съответствие с нормативните изисквания и правилата за безопасна 

експлоатация, поради което те създават по-скоро защита от наводнения чрез задържане на 

значителна част от обема на високата вълна. Екстремен сценарий с преливане на тези язовири е 
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разглеждан за установяване на обхвата на заливане при преливане на оразмерително водно 

количество за използване при евакуация и други спасителни операции. 

Икономически щети, причинени в резултат на разрушаване на язовирна стена, са изчислени за девет 

сценария. Те са представени в Таблица 5.8. 

Таблица 5.8. РЗПРН, засегнати от разрушаване на язовирна стена, с посочени икономически щети и 
брой засегнати хора 

Код на РЗПРН Наименование на язовир Икономически щети (лв.) 

Брой 

засегнати 

хора 

BG3_APSFR_AR_02 яз. Бенковски 2 704 261 506 

BG3_APSFR_AR_06 яз. Кирянов гьол 1 272 052 937 

BG3_APSFR_AR_06 яз. Лагера, яз. Кирянов гьол (в 

комбинация) 

5 676 612 1 400 

BG3_APSFR_MA_03 яз. Априлово 71 164 101 

BG3_APSFR_MA_03 яз. Мусачево 7 637 43 

BG3_APSFR_MA_03 яз. Раднево 1 371 576  2 204 

BG3_APSFR_MA_03 яз. Йовина река 49 795  138 

BG3_APSFR_MA_04 яз. Долно Белево 1 398 278  364 

BG3_APSFR_MA_105 яз. Стамболийски 72 264,35  143 

 

5.2.5. Резюме на риска от наводнения в района за басейново 
управление 

Направено е обобщение на нивата на риск от наводнения в района за басейново управление въз 

основа на съчетаването на шест елемента на риск, представляващи всичките четири категории на 

риск, към които е насочена Директивата за наводненията, както следва: 

 Очакван годишен брой засегнати хора (ОГБ-хора), отразяващ въздействието върху човешкото 

здраве; 

 Очаквани годишни икономически щети (ОГЩ-С.Д.), отразяващи въздействието върху 

стопанската дейност; 

 Очакван годишен брой засегнати защитени територии (ОГБ-О.С.), отразяващ въздействието 

върху околната среда;  

 Очакван годишен брой засегнати източници на замърсяване (ОГБ-замърсяване), като 

алтернатива за отразяване на въздействието върху околната среда; 

 Брой засегнати обекти на културното наследство при обезпеченост 1% (N1-наследство), 

отразяващи въздействието върху културното наследство; 

 Брой засегнати елементи на критичната инфраструктура при обезпеченост 1% (N1-К.И.). 

След изчисляването на общите резултати за риск (ОРР), РЗПРН се класират по висока, средна и ниска 

степен на риск. Методът за класиране е договорен с експертите на Световната банка въз основа на 

качеството и наличието на данни. Подробности за метода са представени в доклада за оценка на 

риска при КЗРН. 

В Таблица 5.9 са представени резултатите за всички РЗПРН в РБУ. РЗПРН са подредени по общ 

резултат от най-високо до най-ниско ниво на риск. Цветовете представляват класификации на общия 

резултат, както и отделни категории за висок (червено), среден (жълто) и нисък (зелено) клас.  

 

Таблица 5.9 Класиране на цялостния риск от наводнения за Източнобеломорски РБУ  
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РЗПРН Клас ОРР 
ОГБ-
хора 

ОГЩ-С.Д. 
(лв.) 

ОГБ-
О.С. 

ОГБ-
замърс 

N1-
наслед

ство 

N1-
К.И. 

BG3_APSFR_MA_01 Висок 3 1772    4 057 945  2,24 0,69 3 161 

BG3_APSFR_MA_05 Висок 3 19 113    6 861 983  2,93 0,7 21 295 

BG3_APSFR_MA_101 Висок 2,95 3949    2 168 846  1,55 1,12 1 114 

BG3_APSFR_MA_03 Висок 2,9 742       172 950  1,33 0,34 0 99 

BG3_APSFR_MA_04 Висок 2,9 1954       620 396  1,8 0,45 0 100 

BG3_APSFR_MA_108 Висок 2,9 7324    2 646 447  0 0,9 12 128 

BG3_APSFR_TU_04 Висок 2,9 294       632 508  0,88 0,44 0 18 

BG3_APSFR_MA_15 Висок 2,85 1234       442 608  0,44 0,1 2 104 

BG3_APSFR_MA_10 Висок 2,75 446       215 084  0,66 0,23 0 28 

BG3_APSFR_MA_105 Висок 2,7 641       525 224  0,66 0 1 57 

BG3_APSFR_AR_100 Висок 2,7 457       205 067  0 0,22 0 24 

BG3_APSFR_MA_13 Висок 2,7 406       214 142  1,33 0,76 0 11 

BG3_APSFR_TU_02 Висок 2,7 998       254 453  1,33 0,03 0 25 

BG3_APSFR_AR_06 Висок 2,5 236       164 059  0,66 0 1 9 

BG3_APSFR_MA_11 Среден 2,4 242       109 864  0,75 0,01 1 13 

BG3_APSFR_MA_12 Среден 2,4 137       157 788  0,88 0 0 26 

BG3_APSFR_TU_01 Среден 2,35 289        88 268  0,44 0,01 0 16 

BG3_APSFR_TU_03 Среден 2,35 50       205 442  0,67 0 0 18 

BG3_APSFR_MA_08 Среден 2,1 125        50 380  0,22 0,22 0 12 

BG3_APSFR_MA_09 Среден 2,1 90       177 094  0 0 0 8 

BG3_APSFR_MA_18 Среден 2,1 295        48 681  0 0 0 11 

BG3_APSFR_AR_05 Среден 2 93       299 163  0 0,22 0 3 

BG3_APSFR_MA_106 Среден 2 56        56 007  0,22 0 0 28 

BG3_APSFR_MA_17 Среден 1,95 161        85 431  0,44 0 0 2 

BG3_APSFR_AR_08 Среден 1,9 62       112 373  0 0,25 0 9 

BG3_APSFR_MA_06 Среден 1,7 59        37 539  0,88 0,01 0 3 

BG3_APSFR_AR_07 Среден 1,6 33       385 993  0 0 0 1 

BG3_APSFR_AR_01 Среден 1,55 107          9 613  0,44 0,03 0 6 

BG3_APSFR_AR_101 Среден 1,55 51          7 358  0,44 0 0 4 

BG3_APSFR_AR_02 Нисък 1,5 45          3 369  0 0 0 5 

BG3_APSFR_MA_103 Нисък 1,35 115          3 442  0 0 1 3 

BG3_APSFR_TU_05 Нисък 1,35 34        45 783  0,44 0 0 3 

BG3_APSFR_AR_03 Нисък 1,3 59          1 526  0 0 0 0 

BG3_APSFR_AR_04 Нисък 1,3 19        46 601  0 0 0 0 

BG3_APSFR_TU_100 Нисък 1,05 30        11 511  0,66 0 0 0 

BG3_APSFR_TU_101 Нисък 1,05 10          4 738  0,66 0 0 0 

BG3_APSFR_MA_100 Нисък 1 37          4 105  0 0 0 0 

BG3_APSFR_MA_102 Нисък 1 3             186  0 0 0 1 

BG3_APSFR_MA_107 Нисък 1 2          2 483  0 0 0 0 

BG3_APSFR_MA_14 Нисък 1 8        23 851  0,22 0 0 1 

BG3_APSFR_TU_100 Нисък 1,05 30        11 511  0,66 0 0 0 

Цветовете отговарят на следната класификация на индивидуални стойности: нисък = зелено, среден = 

жълто и висок = червено. 
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5.3. Заключения 

Изготвените в рамките на втория цикъл на прилагане на Директивата за наводненията КЗРН 

надграждат и подобряват тези от първия цикъл. Основните подобрения в КЗРН, могат да бъдат 

обобщени, както следва: 

 Тип наводнения: КЗРН са изготвени за: Дъждовни градски наводнения (т.е. наводнения от 

повърхностни води в големи и малки населени места); Внезапни (поройни) дъждовни 

наводнения в стръмни водосбори; 

 Хидроложко моделиране: НИМХ актуализира оценките на оразмерителните максимални 

преминаващи водни количества и валежи, предоставяйки по-точни входни данни за 

хидравличните модели; 

 Хидравлично моделиране: Точността на хидравличното моделиране е подобрена след 

първия цикъл чрез използване на нестационарно  2D моделиране за всеки тип наводнение, 

подобряване на точността на използваните данни (напр. по-точни DTM с по-висока 

разделителна способност), анализи на чувствителността и калибриране на хидравличните 

модели, използвайки данни за минали наводнения;  

 Изменение на климата: Моделирани са два сценария за изменение на климата, а резултатите 

са картирани и включени в КЗРН. Включването на тези сценарии за изменение на климата в 

картите спомага за постигането на целите на Националната стратегия за адаптация към 

изменението на климата и Плана за действие; 

 Риск от наводнения: Броят на метриките на риска е увеличен спрямо първия цикъл. Новите 

метрики на риска, които са оценени за всеки тип наводнение, са очакван годишен брой 

засегнати хора; сгради; икономически щети в лв.; брой засегнати водни тела; брой засегнати 

защитени територии; брой засегнати от наводнения източници на замърсяване на година.  

 

Очакваните общи икономически щети на година в РБУ се оценяват на 30 620 312 лв., като те са 

разделени по тип наводнения, както следва: речни - 12 563 249 лв.; дъждовни внезапни (поройни) - 5 

135 862 лв.; дъждовни градски - 12 921 201 лв.; 

Очакваният общ брой засегнати от наводнения лица на година в РБУ се оценява на 51 161, като 

те са разделени по различните типове наводнения, както следва: речни - 14 951; дъждовни внезапни 

(поройни) - 20 924; дъждовни (в градска среда) 19 285; 

Най-големите щети, както за хората, така и за икономиката са съсредоточени в басейна на р. 

Марица в района на Пловдив (РЗПРН с код BG3 APSFR MA05), където основните типове наводнения 

са дъждовни (поройни и в градска среда). Районът обхваща около 109 км от дължината на реката и 

близо 1 000 км2 площ. 

Има 48 обекта от национално значение, за които е установено, че са в риск от наводнения при 

обезпеченост 1%. Повечето от тях са разположени във водосбора на р. Марица; 

По отношение на критичната инфраструктура, най-засегната е енергоснабдителната 

инфраструктура, следвана от активи на ВиК инфраструктурата; 

Коригиране на BG3-РЗПРН в третия цикъл. В 17 РЗПРН средният брой засегнати от наводнения 

сгради на година е под пет. Това са по-малко от 1% от всички сгради и по-малко от 2% от всички 

засегнати от наводнения хора. Тези 17 РЗПРН представляват около 1,7% от общите очаквани 

икономически щети на година в РБУ, посочени в Раздел 5.2.2.   

В РБУ съществуват 12 РЗПРН, където общият риск от наводнения е класифициран като нисък (виж 

Таблица 5.9). Същите ще бъдат преразгледани в следващата ПОРН.
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Раздел 6 

Приоритети и цели 

Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление -  2022-2027 
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6. Приоритети и цели на управлението на риска 
от наводнения  

6.1. Подход  

В съответствие с чл. 146к, ал. 2, параграф 1 от Закона за водите и чл. 7, ал. 2 от Директивата за 

наводненията (Директива 2007/60/ЕО), ПУРН включва цели за: 

 намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото 

здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската 

дейност;    

 намаляване на вероятността от наводнения; 

Процесът на определяне на приоритетите и целите при разработването на ПУРН за втория цикъл на 

изпълнение на Директивата за наводненията включва четири стъпки, които са показани на фигура 6.1. 

 

Фигура 6.1 Стъпки за определяне на приоритетите и целите  

Стъпките следват логическа последователност и всеки етап се базира на резултатите от предишния. 

В стъпка 1 са идентифицирани основните предизвикателства, свързани с наводненията във всеки 

РЗПРН.  Стъпка 2  проверява дали основните предизвикателства от стъпка 1 са адресирани от 

приоритетите и целите от първия цикъл и, ако е необходимо, актуализира целите и приоритетите.  

Стъпка 3 “пренася” целите и приоритетите за съответния РЗПРН към следващо обобщаващо ниво 

(поречие, речен басейн, национално ниво) и проверява доколко така определените приоритети и цели 

решават идентифицираните проблеми. И накрая, стъпка 4 предоставя измерими показатели, които 

дават възможност за ефективен мониторинг на изпълнението на ПУРН.  Тези стъпки са разгледани 

подробно в следващите раздели.  

6.2. Оценка на основните предизвикателства, свързани с 
наводненията за РЗПРН 

Предварителната оценка на риска и картите на заплахата и риска от наводнения идентифицират три 

вида предизвикателства, свързани с наводненията на ниво РЗПРН, които са разгледани в настоящия 

раздел.  

6.2.1. Речни наводнения и свързаните с тях цели 

Речните наводнения са най-често срещания вид наводнения, които засягат 117 РЗПРН в България и 

причиняват около 50% от общите щети за всички РЗПРН.  В Източнобеломорски РБУ има 40 РЗПРН, 

Стъпка 1

• Оценяване на 
основните 
предизвикателст
ва свързани с 
риска от 
наводнения 

Стъпка 2

• Актуализация на 
приоритетите и 
целите от 
първия цикъл на 
прилагане на ДН

Стъпка 3

• Валидиране на 
определените 
приоритети и 
цели

Стъпка 4

• Дефиниране на 
измерими 
индикатори за 
мониторинг на 
постигането на 
целите



Раздел 6 – Приоритети и цели  

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027” |  82 

които са засегнати от речни наводнения. На няколко места възникват големи наводнения с 5% 

годишна обезпеченост, което означава, че за тях не е осигурена  адекватна защита. Наносите и 

отпадъците също представляват проблем при наводненията, тъй като оказват влияние върху 

проводимостта на речното корито. В близост до реките има промишлени обекти, които са потенциални 

източници на замърсяване по време на наводнения. Въпреки че в България са изградени много 

защитни съоръжения срещу речни наводнения, информацията за местоположението, височината и 

състоянието им не е достатъчно пълна. По отношение на приоритетите и целите, това означава, че:  

 необходимо е да бъдат създадени и усъвършенствани системи за прогнозиране  и 

предупреждение за наводнения в основните речни системи, включително в планинските 

райони, където времето за предупреждение е кратко (част от цел 4.3);   

 необходимо е включването на по-голям брой от природосъобразни мерки за управление на 

наводненията и мерки за увеличаване на ретензионните обеми в горната част на теченията 

като национален подход за намаляване на вредното влияние на високите води (част от цел 

3.4);  

 необходимо е въвеждане на мерки, които намаляват ерозията във водосборните басейни, за 

да се намали въздействието върху селското стопанство и да се редуцира затлачването 

вследствие отлагане на наноси в реките (част от цел 3.5); 

 необходимо е да се допълнят данните за съществуващите защитни съоръжения за целите на 

планирането, включително местоположението, височината и състоянието им (част от цел 5.5). 

6.2.2. Дъждовни наводнения и свързаните с тях цели  

Дъждовните внезапни (поройни) наводнения засягат 55 РЗПРН в България и причиняват около 17% 

от общите щети за всички РЗПРН. В Източнобеломорски РБУ има 11 РЗПРН, които са засегнати от 

дъждовни внезапни наводнения. В някои случаи внезапни наводнения се проявяват при 5% годишна 

обезпеченост, което показва, че внезапни наводнения се случват често на тези места. В някои случаи 

внезапните наводнения възникват от планински водосбори с кратко време за концентрация на оттока, 

което води и до кратко време за предупреждение за населението. Дъждовните внезапни наводнения 

не са разглеждани в Програмата от мерки за първия ПУРН.  По отношение на приоритетите и целите, 

това означава че:  

 има необходимост от прогнозиране на внезапните наводнения (част от цел 4.3);  

 има необходимост от подобряване на обществената осведоменост по отношение на 

внезапните наводнения (част от цел 4.1). 

Дъждовните наводнения в урбанизираните територии засягат сериозно 11 РЗПРН в България. 

Наводненията в тези РЗПРН са големи, а щетите - високи.  Щетите, причинени от дъждовните 

наводнения в урбанизираните територии се увеличиха значително в периода 2011-2019 и 

представляват над 25% от общите щети за всички РЗПРН и могат да бъдат причинят значителни щети 

в населените места. В Източнобеломорски РБУ има 6 РЗПРН, които са засегнати от дъждовни 

наводнения в урбанизираните територии. Тези наводнения обикновено са с 5% годишна обезпеченост 

и са големи по обхват. Дъждовните наводнения в урбанизираните територии не са разглеждани в 

Програмата от мерки за първия ПУРН. По отношение на приоритетите и целите, това означава че:  

 има необходимост от управление на риска от дъждовните наводнения, особено в 

урбанизираните територии (част от цел 3.1); в Източнобеломорски РБУ очакваните годишни 

щети от дъждовни наводнения в урбанизираните територии са близо 13 млн. лв.; 

 следва да се въведат устойчиви отводнителни системи (УОС) като гъвкав начин за отвеждане 

на водите от урбанизираните територии при интензивни валежи (част от цел 1.2).  
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6.2.3. Други предизвикателства по отношение на управлението на 

риска от наводнения и свързаните с тях цели  

Поради големия брой места с възникнали значителни наводнения с 5% годишна обезпеченост, е 

установено, че проводимостта на някои речни легла и отводнителни системи е недостатъчна и 

поддръжката им не е напълно адекватна. По отношение на приоритетите и целите, това означава че:    

 има необходимост от оперативна информация за реки, отводнителни канали и други 

отводнителни системи, включително техните размери и проводимост, така че да може да се 

оцени доколко те изпълняват предназначението си (част от цел 5.5); 

Изготвени са карти на заплахата и риска от наводнения за анализиране на въздействията върху 

човешкото здраве и икономиката при сценарийна преливане на големи язовири или разрушаване на 

някои малки язовирни стени.  

Големите язовири се управляват в съответствие с нормативните изисквания и правилата за безопасна 

експлоатация, поради което те създават по-скоро защита от наводнения чрез задържане на 

значителна част от обема на високата вълна. Екстремен сценарий за преливане с оразмерително 

водно количество е разглеждан за установяване на обхвата на заливане с цел използване при 

евакуация и други спасителни операции. 

За съоръженията, попадащи в Група 3, съгласно Методиката за предварителна оценка на риска от 

наводнения, за които е получена информация, че са в неизправно състояние е разгледана 

допълнителна заплаха от наводнения вследствие на нарушена конструктивна сигурност. 

Анализът на РЗПРН показа наличието на голям брой язовири, които в случай на авария биха могли да 

причинят значителни потенциални щети. По отношение на приоритетите и целите, това означава, че: 

 има необходимост от оперативна информация за язовирите и тяхното състояние, така че да 

могат да се идентифицират потенциални проблеми и да се гарантира сигурността на 

съоръженията и правилната им експлоатация (част от цел 5.5); 

Наблюдава се ново строителство в много от РЗПРН, включително в райони, които са засегнати от 

наводнения. По отношение на приоритетите и целите, това означава че:  

 следва да се избягват нови рискове, свързани с наводненията, при планирането на ново 

строителство (част от цел 5.3); 

Данните за минали наводнения показват, че наводненията са сериозен проблем в много РЗПРН и 

може да се окаже трудно да се защитят някои имоти.  По отношение на приоритетите и целите, това 

означава че:  

 следва да се прилагат мерки за устойчиво планиране, където е уместно (част от цел 1.3);  

 преместването на съществуваща собственост е потенциална мярка, но тя не се разглежда в 

действащото законодателство, поради което, не е включена в целите; 

Басейновите дирекции подчертават липсата на финансиране като най-голямото предизвикателство за 

изпълнението на мерките за управление на наводненията. По отношение на приоритетите и целите, 

това означава че:  

 за изпълнението на Програмата от мерки се изисква адекватно финансиране (част от цел 5.7);  

 за изпълнението на Програмата от мерки се изисква наличието на адекватни ресурси (част от 

цел 5.8); 
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6.3. Актуализирани приоритети и цели 

6.3.1.  Преглед 

Актуализираният списък на приоритетите и целите е разработен въз основа на резултатите от три 

анализа:  

 основните предизвикателства за РЗПРН;  

 приоритетите и целите от първия ПУРН;  

 приоритетите и целите на Международната комисия за опазване на река Дунав. 

Първият анализ е описан в предишния раздел. 

По отношение на втория анализ, в първия цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, 

приоритетите за управление на риска от наводнения са идентифицирани и разделени в пет основни 

области, според изискванията на законодателството, както следва:  

 Приоритет 1 Опазване на човешкия живот и общественото здраве;  

 Приоритет 2 По-висока степен на защита на критичната инфраструктура; 

 Приоритет 3 Повишаване на защитата на околната среда; 

 Приоритет 4 Подобряване на подготвеността и реакцията на населението; 

 Приоритет 5 Подобряване на административния капацитет за УРН; 

 

През първия ПУРН са определени 17 цели, свързани с петте приоритетни области. Оценка на 

напредъка по тези цели се изисква в съответствие с Приложение В.2 на Директивата за наводненията 

и е представена в раздел 3.  

През втория ПУРН тези пет приоритета са запазени, но са модифицирани въз основа на оценката на 

основните проблеми и предизвикателства при управлението на наводненията, които са 

идентифицирани в процеса на разработка на ПУРН.   

Третият анализ е свързан с опита на другите държави-членки, както и ПУРН на международния басейн 

на река Дунав, в който са включени следните пет цели:  

 избягване на нови рискове (основно свързано с физическо планиране с цел избягване на 

увеличаването на риска от наводнения);  

 намаляване на съществуващите рискове;  

 подобряване на устойчивостта (включително на реакцията при извънредни ситуации);  

 повишаване на осведомеността;  

 прилагане на принципа на солидарност (конкретно свързан с трансграничните речни басейни).  

Актуализираните приоритети за втория ПУРН включват промени в дефинициите на приоритети 1, 2, 4 

и 5.  Приоритетите за втория цикъл са следните: 

 Приоритет 1  Опазване на човешкото здраве (т.е. минимизиране на броя на засегнатите хора 

 при наводнения); 

 Приоритет 2 Защита на средата на обитаване и културното наследство; 

 Приоритет 3 Повишаване на защитата на околната среда; 

 Приоритет 4 Подобряване на осведомеността, подготвеността и реакциите на населението; 

 Приоритет 5 Административен капацитет, солидарност, данни и информация, бъдещи 
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 рискове, финансиране и ресурси.  

Броят на целите за втория ПУРН е увеличен - от 17 на 24.  

Приоритетите и съответните им цели са разгледани по-подробно в следващите раздели. 

6.3.2. Приоритет 1  Опазване на човешкото здраве   

Трите цели, свързани с опазване на човешкото здраве са следните: 

 Цел 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения; 

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

урбанизираните територии; 

 Цел 1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот; 

 

В първия цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, в рамките на този приоритет са 

дефинирани четири цели. Четвъртата цел от първия цикъл: "Минимизиране на щетите по засегнатите 

от наводнения обекти от социалната инфраструктура" е преместена в приоритет 2 "Защита на средата 

на обитаване и културното наследство", тъй като  в по-голяма степен е в съответствие с този 

приоритет. 

6.3.3. Приоритет 2 Защита на средата на обитаване и културното 
наследство 

Терминът "среда на обитаване" се отнася до местата, където хората живеят и работят. Целите, 

свързани със защитата на средата на обитаване и културното наследство са четири: 

 Цел 2.1 Минимизиране на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения; 

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

наводнения;  

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

инфраструктура, включително транспорт и комунални услуги, срещу наводнения; 

 Цел 2.4 Подобряване на защитата на значими културно-исторически обекти. 

Терминът „социална инфраструктура“ обхваща инфраструктурата, която се използва от хората, 

включително училища и болници. Терминът „критична инфраструктура“ се отнася до 

инфраструктурата и системите или части от тях, които са от съществено значение за поддържането 

на жизненоважни обществени функции като здравеопазване, безопасност, сигурност, икономическо и 

социално благосъстояние на населението, чието засягане или унищожение биха довели до 

значителни негативни последици за Република България.  

6.3.4. Приоритет 3 Повишаване на защитата на околната среда  

Целите, свързани с повишаване на защитата на околната среда са шест: 

 Цел 3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи; 

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

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

защитени зони; 

 Цел 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни 

територии; 
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 Цел 3.5 Намаляване на загубата на почва във водосборите; 

 Цел 3.6 Подобряване на синергията между мерките за управление на наводненията и 

Рамковата директива за водите (РДВ). 

През първия ПУРН приоритетът "Повишаване на защитата на околната среда" съдържа две цели, 

свързани с минимизиране на въздействието върху защитените зони и подобряване на 

водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии. Целите за втория ПУРН 

са разширени и обхващат намаляване на загубата на почви и съгласуване с РДВ.  

Смисълът на цел 3.1 е намаляване на водните количества, които постъпват в канализационните 

системи чрез въвеждане на устойчиви отводнителни системи и други мерки за задържане на водите, 

които намаляват или предотвратяват риска от претоварване на канализационната мрежа. 

6.3.5. Приоритет 4 Подобряване на осведомеността, 
подготвеността и реакцията на населението  

Целите, свързани с подобряване на подготвеността и реакцията на населението са три: 

 Цел 4.1 Повишаване на осведомеността и подготвеността на населението за наводнения; 

 Цел 4.2 Подобряване на реакцията на населението при наводнения;  

 Цел 4.3 Издаване на предупреждения за наводнения за районите, засегнати от речни, 

дъждовни и крайбрежни наводнения. 

В първия ПУРН, цели 4.1 и 4.2 са включени като част от този приоритет. Сега е добавена  

допълнителна цел за издаване на предупреждения за речни, дъждовни и крайбрежни наводнения.   

6.3.6. Приоритет 5 Административен капацитет, солидарност, 
данни и информация, бъдещи рискове, финансиране и ресурси   

В първия ПУРН, този приоритет съдържа пет цели. В настоящия ПУРН, целите са осем и са свързани 

с общия подход към управлението на наводненията, подобряване на административния капацитет и 

осигуряване на финансиране и ресурси. 

 Цел 5.1 Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото планиране на 

териториите и управление на наводнения; 

 Цел 5.2 Прилагане на принципа на солидарност; 

 Цел 5.3 Избягване на нови рискове; 

 Цел 5.4 Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление на 

наводненията; 

 Цел 5.5 Осигуряване на оперативна информация за управление на наводненията, 

включително инфраструктура; 

 Цел 5.6 Осигуряване на адекватно реагиране на публичните институции и другите 

заинтересовани страни при наводнения; 

 Цел 5.7 Осигуряване на адекватно финансиране на Програмата от мерки;  

 Цел 5.8 Развиване на адекватни ресурси, включително от публични и частни организации. 

Четири от целите от първия ПУРН са запазени. Целта от първия цикъл, свързана с "Минимизиране на 

риска от наводнения по водното течение за целия речен басейн" не е включена, защото е адресирана 

в приоритети 1, 2 и 3.  

Добавени са нови цели, свързани с прилагането на принципа на солидарност и избягване на нови 

рискове. Добавени са и две нови цели, свързани с финансирането на Програмата от мерки и 
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осигуряване на адекватни ресурси, тъй като те са от основните пречки, посочени от заинтересованите 

страни във връзка с изпълнението на ПУРН.  

6.3.7. Обобщение на приоритетите и целите  

При разработването на приоритетите и целите за втория ПУРН са взети под внимание изискванията 

"отгоре-надолу" (на национално ниво), както и изискванията "отдолу-нагоре", които са 

идентифицирани на ниво район за басейново управление и РЗПРН.   Нивата, на които целите следва 

да бъдат постигнати, са отбелязани в таблица 6.1.  

6.3.8. Заключения 

17-те цели, определени при първия цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, при 

разработването на втория ПУРН, са увеличени на 24 цели, свързани с петте приоритетни области. 

Петте приоритета от първия цикъл на Директивата за наводненията са запазени, но са модифицирани 

въз основа на оценката на основните проблеми и предизвикателства при управлението на 

наводненията, които са идентифицирани в процеса на разработка на настоящия ПУРН (вж. раздел 

6.3.1). 

 

Таблица 6.1 Цели за управление на риска от наводнения съгласно нивото, за което се отнасят  

Приоритети Цели  

1 Опазване на човешкото 

здраве (минимизиране 

на броя на засегнатите 

хора) 

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 

1.3 Възстановяване на нормалните условия за живот 

2 Защита на средата на 

обитаване и културното 

наследство 

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 Подобряване на 

защитата на околната 

среда 

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 

3.5 Намаляване на загубата на почва във водосборите 

3.6. Подобряване на синергията между мерките за управление на 

наводненията и Рамковата директива за водите (РДВ) 

4 Подобряване на 

осведомеността, 

подготвеността и 

реакцията на 

населението 

4.1. Повишаване на осведомеността и подготвеността на населението за 

наводнения 

4.2. Подобряване на реакцията на населението при наводнения 

4.3 Издаване на предупреждения за наводнения за районите, засегнати от 

речни, дъждовни и крайбрежни наводнения 

5 Административен 

капацитет, 

солидарност, данни и 

информация, бъдещи 

5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройственото 

планиране на териториите и управление на наводнения 

5.2. Прилагане на принципа на солидарност 

5.3. Избягване на нови рискове 
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Приоритети Цели  

рискове, финансиране и 

ресурси 

5.4. Повишване на квалификацията на персонала, ангажиран с управление 

на наводненията 

5.5. Осигуряване на оперативна информация за управление на 

наводненията, включително инфраструктура 

5.6. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции и другите 

заинтересовани страни при наводнения 

5.7 Осигуряване на адекватно финансиране за Програмата от мерки 

5.8 Разработка на адекватни ресурси, включително публични и частни 

организации 

Легенда на цветовете:  

Синьо:  Цели, които обикновено се постигат на национално ниво и/или на ниво район за басейново 

управление 

Червено: Цели, които обикновено се постигат на ниво район за басейново управление и/или РЗПРН 

Зелено: Цели, които обикновено се постигат на ниво РЗПРН 

6.4. Верификация на дефинираните приоритети и цели 

Разработена е матрица, която показва връзката между основните проблеми по отношение на 

наводненията, които са идентифицирани на ниво РЗПРН и предложените цели.  Матрицата е показана 

на фигура 6.2. Основните проблеми, свързани с наводненията, са идентифицирани от първия ПУРН, 

вторите ПОРН, актуализираните КЗРН, както и обратна връзка от заинтересованите страни и 

информация за наводненията в България от други източници, включително и от медиите.   

Матрицата показва приноса на целите към разрешаването на идентифицираните проблеми.  Те са 

категоризирани в три групи, както следва:  

 Цели, които имат голям принос към разрешаване на проблемите (сините полета в матрицата) 

 Цели, които имат среден принос към разрешаване на проблемите (зелените полета в 

матрицата)  

 Цели, които имат малък принос към разрешаване на проблемите (жълтите полета в 

матрицата) 

6.5. Показатели за мониторинг на постигането на целите 

Таблица 6.2. описва по-подробно приоритетите и целите за управлението на риска от наводнения в Р. 

България, заедно с показателите чрез които ще бъдат измерени.  Възможните методи за изчисление 

на показателите са описани в таблица 6.3 

При изчисляването на показателите е важно да бъде гарантиран достъп до информацията, 

необходима за изчисленията. Тази информация следва да бъде редовно актуализирана с наличната 

нова информация, така че показателите да бъдат преизчислявани в бъдеще, което да даде 

възможност за оценка на напредъка по постигането на целите.  Поради тази причина много от 

показателите са базирани на данни от РЗПРН, за които има налични КЗРН. Те обхващат основните 

райони в риск от наводнения в страната. Таблица 6.2. Показатели за изпълнение на приоритетите и 

целите на управлението на риска от наводнения в България  
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Таблица 6.2 Показатели за изпълнение на приоритетите и целите на управлението на риска от 
наводнения в България  

Приоритети Цели  Показатели 

1 Опазване на 

човешкото 

здраве 

(минимизиране 

на броя на 

засегнатите 

хора) 

 

1.1 Минимизиране на броя на 

засегнатите и пострадали 

хора при наводнения 

Брой потенциално засегнати хора при 

наводнения с 1% годишна обезпеченост;   

Брой потенциално засегнати хора при 

наводнения с 5% годишна обезпеченост;  

1.2 Осигуряване на бързото 

отвеждане на водите при 

интензивни валежи и 

наводнения от 

урбанизираните територии 

Засегнати урбанизирани територии, в които са 

налице подходящи отводнителни мерки, 

включително тръбопроводи, отводнителни 

канали и устойчиви отводнителни системи 

(УОС) (брой или площ в km2). 

Урбанизирани територии, в които са изпълнени 

отводнителни мерки / подобрен е капацитета за 

отводняване  (брой или площ в km2). 

1.3 Възстановяване на 

нормалните условия за 

живот 

Брой недвижими имоти, предмет на мерки за 

устойчивост и резистентност при наводнения. 

Процент на наводнени имоти, които са 

обитаеми. 

Процент на наводнени предприятия, които 

работят. 

2 Защита на 

средата на 

обитаване и 

културното 

наследство 

2.1 Минимизиране на броя на 

жилищните имоти, засегнати 

от наводнения  

Брой потенциално засегнати жилищни имоти от 

наводнения с 1% годишна обезпеченост  

Брой потенциално засегнати жилищни имоти от 

наводнения с 5% годишна обезпеченост. 

2.2 Минимизиране на броя на 

обектите от социалната 

инфраструктура, засегнати 

от наводнения  

Брой (или процент) от обектите от социалната 

инфраструктура, засегнати от наводнения с 1% 

годишна обезпеченост 

2.3. Подобряване на защитата на 

обекти от стопанската, 

техническата и критичната 

инфраструктура, 

включително транспорт и 

комунални услуги, срещу 

наводнения 

Брой потенциално засегнати пътища и 

железопътни линии от наводнения с 1% 

годишна обезпеченост  

Брой комунални услуги (по категория, 

включително водоснабдяване, пречистване на 

отпадъчни води, електроснабдяване, 

газоснабдяване и телекомуникации), 

потенциално засегнати от наводнения с 1% 

годишна обезпеченост  

Важни проишленипромишлени обекти и 

търговски центрове със защита срещу 

наводнения с 1% годишна обезпеченост: 

процент от общата площ на индустриалните 

обекти/търговските центрове в заливната 

равнина.  

2.4 Подобряване на защитата на 

значими културно-

исторически обекти. 

Значими културно-исторически обекти със 

защита срещу наводнения с 1% годишна 

обезпеченост:  процент от общата площ на 

културно-историческите обекти  в заливната 

равнина  

3 Подобряване на 

защитата на 

околната среда 

3.1. Подобряване на защитата на 

канализационните системи 

Процент от урбанизираните територии с 

устойчиви отводнителни системи (УОС) за 

намаляване на оттока към канализационните 

системи. 

3.2. Подобряване на защитата на 

промишлените обекти 

Брой мерки, въведени от операторите на 

съответните промишлени обекти в заливна 
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Приоритети Цели  Показатели 

(основно IPPC и SEVESO 

обекти) 

равнина с 1% годишна обезпеченост и площ на 

обектите, в които защитата е подобрена (в ha).  

3.3. Минимизиране на 

засегнатите зони за защита 

на водите, защитени 

територии и защитени зони  

Зони за защита на водните ресурси (питейна 

вода) в риск от замърсяване при наводнения с 

1%  годишна обезпеченост (km2). 

Зони, защитени по екологични причини в 

обхвата на заливане на наводнение с 1% 

годишна обезпеченост, които биха били 

неблагоприятно засегнати от наводненията  (в 

km2). 

3.4. Подобряване на 

водозадържащата 

способност на земеделски, 

горски и крайречни 

територии 

Площ на водосборите, в които са въведени 

природно базирани мерки за управление на 

наводненията (в km2). Това може да включва 

нови гори/залесяване, водозадържащи мерки за 

управление на земеползването в земеделските 

площи; мерки за задържане на водите и т.н.  

3.5. Намаляване на загубата на 

почва във водосборите 

Площ на водосборите, в които са въведени 

мерки за контрол на загубата на почви, 

включително по-добри земеделски практики и 

други практики за управление на 

земеползването (в km2). 

3.6. Подобряване на синергията 

между мерките за 

управление на наводненията 

и Рамковата директива за 

водите (РДВ) 

Брой на изпълнените мерки за управление на 

наводненията , които постигат и целите на РДВ   

4 Подобряване на 

осведомеността 

подготвеността и 

реакциите на 

населението 

4.1. Повишаване на 

осведомеността и 

подготвеността на 

населението за наводнения    

Процент от населението в районите с риск от 

наводнения, където са проведени обществени 

кампании и е предоставена информация за 

наводненията и защитата от тях.  

4.2. Подобряване на реакцията 

на населението при 

наводнения 

Процент от населението в районите с риск от 

наводнения, където е предоставена 

информация и са проведени обучения относно 

действията, които следва да бъдат предприети 

при наводнение. 

4.3 Издаване на 

предупреждения за 

наводнения за районите, 

засегнати от речни, 

дъждовни и крайбрежни 

наводнения  

Площ на районите в риск от наводнения, в 

които има адекватни системи за 

предупреждение за наводнения, които отчитат 

времето за настъпване (в km2). 

Процент от населението в райони с риск от 

наводнения, където съществуват системи за 

прогнозиране и предупреждение за наводнения, 

които са се абонирали за получаване на 

предупреждения за наводнения. 

5 Административе

н капацитет, 

солидарност, 

данни и 

информация, 

бъдещи рискове, 

финансиране и 

ресурси 

5.1. Създаване на съвременна 

нормативна уредба за 

устройственото планиране 

на териториите и 

управление на наводнения 

Планиране на съвременна регулаторна рамка 

със стъпки, които могат да бъдат обект на 

мониторинг, която да включва надзор на 

дейностите и мерките за управление на 

наводненията. 

  

5.2. Прилагане на принципа на 

солидарност 

Напредък по подготовката и изпълнението на 

споразумения за трансграничните реки.  

5.3. Избягване на нови рискове Напредък по въвеждането на разпоредби за 

ограничаване или предотвратяване на ново 
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Приоритети Цели  Показатели 

строителство в районите,  заливаеми при 

настъпване на наводнения с 1% годишна 

обезпеченост. 

Брой нови обекти в райони, заливаеми при 

настъпване на наводнения с 1% годишна 

обезпеченост. 

5.4. Повишаване на 

квалификацията на 

персонала, ангажиран с 

управление на наводненията 

Дял на квалифицирания персонал за 

управление на наводненията като част от 

общия необходим квалифициран персонал. 

5.5. Осигуряване на оперативна 

информация за управление 

на наводненията, 

включително 

инфраструктура 

Наличие и качество на оперативна информация 

за управление на наводненията във всеки 

район за басейново управление, в това число:   

 процент от територията на заливните 

равнини в рамките на РЗПРН със 

защита до необходимите стандарти 

(въз основа на КЗРН);  

 дължина на защитните съоръжения и 

корекциите на речните корита, които 

отговарят на необходимите стандарти 

на защита (км и процент от общата 

дължина); 

 състояние на язовирите, които биха 

могли да причинят щети при 

наводнение, в случай на авария 

(необходимо е да се подготви списък 

на съответните язовири).   

5.6. Осигуряване адекватно 

реагиране на публичните 

институции и другите 

заинтересовани страни при 

наводнения 

Брой на обществените институции, които са 

поели ангажимент да предприемат действия, 

посочени в аварийните планове.     

Брой на ключови заинтересовани страни, които 

са активно ангажирани в управлението на 

наводненията в речните басейни (национални и  

международни);  

5.7. Осигуряване на адекватно 

финансиране за Програмата 

от мерки 

Процент на необходимото финансиране, което е 

налично на година въз основа на годишния 

бюджет. 

Сума/процент на изплатено/инвестирано 

финансиране на година въз основа на годишния 

бюджет. 

5.8. Разработка на адекватни 

ресурси, включително 

публични и частни 

организации 

Показателите ще бъдат определени спрямо 

целите за  Програмата от мерки.   
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Таблица 6.3 Изчисление на показателите  

Цел 

номер 
Показатели Изчисление на показателя 

1.1 Брой потенциално засегнати хора при 

наводнения с 1% годишна обезпеченост;   

 

Посочва броя на хората, засегнати при наводнения. 

Изчислява се за РЗПРН чрез наслагване на данните 

за населението и обхвата на картираното 

наводнение с 1% годишна обезпеченост.   Данните 

за населението и за обхвата на наводнението ще се 

актуализират за всеки цикъл на ПУРН. 

Брой потенциално засегнати хора при 

наводнения с 5% годишна обезпеченост; 

Посочва броя на хората, засегнати при чести 

наводнения. Изчислява се за РЗПРН чрез 

наслагване на данните за населението и обхвата на 

картираното наводнение с 5% годишна 

обезпеченост. Данните за населението и за обхвата 

на наводнението ще се актуализират за всеки цикъл 

на ПУРН. 

1.2 Засегнати урбанизирани територии, в които 

са налице подходящи отводнителни мерки, 

включително тръбопроводи, отводнителни 

канали и устойчиви отводнителни системи 

(УОС) (брой или площ в km2). 

Показател за районите с отводнителни системи, 

които позволяват бързото отвеждане на водите.  

Данните за състоянието на отводнителните системи 

ще бъдат получени от общините. Данните ще се 

актуализират за всеки цикъл на ПУРН. 

Урбанизирани територии, в които са 

изпълнени отводнителни мерки / подобрен е 

капацитета за отводняване  (брой или площ в 

km2). 

Показател за напредъка по въвеждането на мерки, 

свързани с отвеждането на водите / подобрен 

капацитет за отводняване. Данните ще бъдат 

получени от общините и ще се актуализират за 

всеки цикъл на ПУРН. 

1.3 Брой недвижими имоти, предмет на мерки за 

издръжливост при наводнения. 

 

Показател за имотите, които могат да бъдат бързо 

възстановени след настъпване на наводнение.  

Данните ще бъдат получени от общините. Данните 

ще се актуализират за всеки цикъл на ПУРН. 

Процент на наводнени имоти, които са 

обитаеми. 

 

Показател за жилищните имоти, които са 

възстановени след наводнение. Данните ще бъдат 

получени от общините по време на етапа на 

възстановяване след наводнение. 

Процент на наводнени предприятия, които 

работят. 

Показател за бизнесите, които са възстановени 

след наводнение. Данните ще бъдат получени от 

общините по време на етапа на възстановяване 

след наводнение. 

2.1 Брой потенциално засегнати жилищни имоти 

от наводнения с 1% годишна обезпеченост; 

 

Посочва броя на жилищните имоти, които са 

засегнати при наводнения. Изчислява се за РЗПРН 

чрез наслагване на данните за имотите и обхвата на 

картираното наводнение с 1% годишна 

обезпеченост. Данните за имотите и за обхвата на 

наводнението ще се актуализират за всеки цикъл на 

ПУРН. 

Брой потенциално засегнати жилищни имоти 

от наводнения с 5% годишна обезпеченост. 

Посочва броя на жилищните имоти, засегнати при 

чести наводнения. Изчислява се за РЗПРН чрез 

наслагване на данните за имотите и обхвата на 

картираното наводнение с 5% годишна 

обезпеченост. Данните за имотите и за обхвата на 

наводнението ще се актуализират за всеки цикъл на 

ПУРН. 
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Цел 

номер 
Показатели Изчисление на показателя 

2.2 Брой (или процент) от обектите от 

социалната инфраструктура, засегнати от 

наводнения с 1% годишна обезпеченост  

Посочва броя на обектите на социалната 

инфраструктура (училища, болници и т.н.), които са 

засегнати при наводнения. Изчислява се за РЗПРН 

чрез наслагване на данните за социалната 

инфраструктура и обхвата на картираното 

наводнение с 1%  годишна обезпеченост. Данните 

за социалната инфраструктура и за обхвата на 

наводнението ще се актуализират за всеки цикъл на 

ПУРН. 

2.3. Брой потенциално засегнати пътища и 

железопътни линии от наводнения с 1% 

годишна обезпеченост  

Посочва броя на важните пътища и железопътни 

линии, засегнати при наводнения. Изчислява се за 

РЗПРН чрез наслагване на данните за пътищата и 

железопътните линии и обхвата на картираното 

наводнение с 1% годишна обезпеченост. Данните 

за пътищата и железопътните линии и за обхвата на 

наводнението ще се актуализират за всеки цикъл на 

ПУРН. 

Брой комунални услуги (по категория, 

включително водоснабдяване, пречистване 

на отпадъчни води, електроснабдяване, 

газоснабдяване и телекомуникации), 

потенциално засегнати от наводнения с 1% 

годишна обезпеченост.  

 

Посочва броя на системите на комуналните услуги, 

засегнати при наводнения. Получава се за РЗПРН 

чрез наслагване на данните за системите на 

комуналните услуги и обхвата на картираното 

наводнение с 1%  годишна обезпеченост. Данните 

за комуналните услуги и за обхвата на 

наводнението ще се актуализират за всеки цикъл на 

ПУРН. 

Важни промишлени обекти и търговски 

центрове със защита срещу наводнения с 1% 

годишна обезпеченост: процент от общата 

площ на промишлените обекти/търговските 

центрове в заливната равнина. 

Посочва броя на важните промишлени и търговски 

обекти, засегнати при наводнения. Изчислява се за 

РЗПРН чрез наслагване на данните за 

промишлените и търговските обекти и обхвата на 

картираното наводнение с 1% годишна 

обезпеченост. Данните за промишлените и 

търговските обекти и за обхвата на наводнението 

ще се актуализират за всеки цикъл на ПУРН. 

2.4 Значими културно-исторически обекти със 

защита срещу наводнения с 1% годишна 

обезпеченост:  процент от общата площ на 

културно-историческите обекти  в заливната 

равнина  

Посочва броя на значимите културно-исторически 

обекти, засегнати при наводнения. Изчислява се за 

РЗПРН чрез наслагване на данните за културно-

историческите обекти и обхвата на картираното 

наводнение с 1% годишна обезпеченост. Данните 

за културно-историческите обекти и за обхвата на 

наводнението ще се актуализират за всеки цикъл на 

ПУРН. 

3.1. Процент от урбанизираните територии с 

устойчиви отводнителни системи (УОС) за 

намаляване на оттока към канализационните 

системи. 

Предоставя информация за въвеждането на 

устойчиви отводнителни системи и степента, до 

която са взети мерки за намаляване на оттока към 

канализационните системи. Ще бъде актуализиран 

за всеки цикъл на ПУРН. 

3.2. Брой мерки, въведени от операторите на 

съответните промишлени обекти в заливна 

равнина с 1% годишна обезпеченост и площ 

на обектите, в които защитата е подобрена (в 

ha).  

Показател, свързан с подобряване на опазването 

на околната среда от промишлените обекти.   Ще се 

изисква информация от операторите на 

съоръженията за всеки цикъл от ПУРН или по-често 

в зависимост от изискванията на българското 

правителство. 
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Цел 

номер 
Показатели Изчисление на показателя 

3.3. Зони за защита на водните ресурси (питейна 

вода) в риск от замърсяване при наводнения 

с 1% годишна обезпеченост (km2). 

 

Показател за потенциалното въздействие на 

наводненията върху зоните за защита на питейните  

води. Изчислява се чрез картографиране на зоните 

за защита на водите и обхвата на наводнението. 

Данните за обхвата на наводненията са налични за 

РЗПРН. В идеалния случай те следва да бъдат 

налични за всички реки в България, тъй като някои 

зони за защита на водите попадат извън границите 

на РЗПРН. Когато се идентифицират зони за защита 

на водите в райони с риск от наводнения, трябва да 

се направи оценка на потенциалното замърсяване. 

Зони, защитени по екологични причини в 

заливната равнина на наводнение с 1% 

годишна обезпеченост, които биха били 

неблагоприятно засегнати от наводненията  

(в km2). 

Показател за потенциалното въздействие на 

наводненията върху зоните, защитени по 

екологични причини. Получава се чрез 

картографиране на защитените зони и обхвата на 

наводнението. Данните за обхвата на наводненията 

са налични за РЗПРН. В идеалния случай те следва 

да бъдат налични за всички реки в България, тъй 

като някои защитени зони попадат извън границите 

на РЗПРН. Когато се идентифицират защитени зони 

в райони с риск от наводнения, трябва да се 

направи оценка на потенциалното въздействие. 

3.4. Площ на водосборите, в които са въведени 

природно базирани мерки за управление на 

наводненията (в km2). Това може да включва 

нови гори/залесяване, водозадържащи мерки 

за управление на земеползването в 

земеделските площи; мерки за задържане на 

водите и т.н.  

Показател за напредъка по задържане на водите 

във водосборите чрез природосъобразни мерки. 

Данните се получават от РБУ и се актуализират за 

всеки цикъл на ПУРН.  

3.5. Площ на водосборите, в които са въведени 

мерки за контрол на загубата на почви, 

включително по-добри земеделски практики 

и други практики за управление на 

земеползването (в km2). 

Показател за напредъка при контрола на загубата 

на почви във водосборите.  Данните се получават 

от РБУ и  се актуализират за всеки цикъл на ПУРН.  

3.6. Брой на изпълнените мерки за управление на 

наводненията , които постигат и целите на 

РДВ   

Показател за напредъка при постигането на 

съгласуваност между Директивата за наводненията 

и Рамковата директива за водите чрез прилагането 

на мерки за управление на наводненията, които 

допринасят за целите на РДВ.   Данните ще бъдат 

получени от РБУ и ще се актуализират за всеки 

цикъл на ПУРН (и на ПУРБ). 

4.1. Процент от населението в районите с риск от 

наводнения, където са проведени 

обществени кампании и е предоставена 

информация за наводненията и защитата от 

тях.  

Показател за осведомеността и подготвеността на 

населението относно наводненията. Данните ще 

бъдат предоставени от РБУ въз основа на 

проведените публични кампании и ще се 

актуализират за всеки цикъл на ПУРН. 

4.2. Процент от населението в районите с риск от 

наводнения, където е предоставена 

информация и са проведени обучения 

относно действията, които следва да бъдат 

предприети при наводнение. 

Показател за способността на населението да 

реагира при наводнения. Данните ще бъдат 

предоставени от РБУ въз основа на областите, в 

които е предоставена информация и са проведени 

обучения и ще се актуализират за всеки цикъл на 

ПУРН. 
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Цел 

номер 
Показатели Изчисление на показателя 

4.3 Площ на районите в риск от наводнения, в 

които има адекватни системи за 

предупреждение за наводнения, които 

отчитат времето за настъпване (в km2). 

 

Показател за състоянието на системите за 

предупреждение за наводнения в България. РБУ ще 

предоставят данни за въведените в експлоатация 

системи за предупреждение, които ще се 

актуализират за всеки цикъл на ПУРН. 

Процент от населението в райони с риск от 

наводнения, където съществуват системи за 

прогнозиране и предупреждение за 

наводнения, които са се абонирали за 

получаване на предупреждения за 

наводнения. 

Показател за ангажираността на населението по 

отношение на предупрежденията за наводнения. 

Данните ще бъдат получени от РБУ и ще се 

актуализират за всеки цикъл на ПУРН. Този 

показател разчита на наличието на система, при 

която населението има възможност да се абонира и 

да получава предупреждения за наводнение през 

мобилния си телефон или друг вид автоматизирана 

система. 

5.1. Планиране на съвременна регулаторна 

рамка със стъпки, които могат да бъдат обект 

на мониторинг, която да включва надзор на 

дейностите и мерките за управление на 

наводненията. 

Този показател изисква отчет за напредъка в 

разработването на съвременна регулаторна рамка, 

която включва цялостния надзор на дейностите и 

мерките за управление на наводненията. Отчетът 

се предоставя от съответния държавен орган и се 

актуализира за всеки цикъл на ПУРН или по-често в 

зависимост от изискванията на българското 

законодателство. 

5.2. Напредък по подготовката и изпълнението на 

споразумения за трансграничните реки.  

Този показател ще изисква отчет за напредъка по 

подготовката и изпълнението на споразумения за 

трансграничните реки. Отчетът следва да се 

предоставя от съответния държавен орган и да 

бъде актуализиран за всеки цикъл на ПУРН или по-

често в зависимост от изискванията на българското 

законодателство. 

5.3. Напредък по въвеждането на разпоредби за 

ограничаване или предотвратяване на ново 

строителство в районите  заливаеми при 

настъпване на наводнения с 1% годишна 

обезпеченост.  

Ще се изисква отчет за напредъка по въвеждането 

на разпоредби за контрол на строителството в 

районите с риск от наводнения. Отчетът следва да 

се предоставя от съответния държавен орган и да 

бъде актуализиран за всеки цикъл на ПУРН или по-

често в зависимост от изискванията на българското 

законодателство. 

Брой нови обекти в райони, заливаеми при 

настъпване на наводнения с 1% годишна 

обезпеченост. 

Показател за напредъка по намаляване на 

строителството в районите в риск от наводнения. 

Данните се получават от РБУ и  се актуализират за 

всеки цикъл на ПУРН. Допълнително подобрение в 

бъдеще ще бъде да се идентифицират обекти в 

районите с риск от наводнения, които включват 

мерки за смекчаване на риска от наводнения.  

5.4. Дял на квалифицирания персонал за 

управление на наводненията като част от 

общия необходим квалифициран персонал. 

Показател дали персоналът, зает с управлението 

на наводнения на национално, басейново и 

общинско ниво е достатъчен. ТПодготвя се от 

съответния държавен орган и се актуализира за 

всеки цикъл на ПУРН. 

5.5. Наличие и качество на оперативна 

информация за управление на наводненията 

във всеки район за басейново управление, в 

това число:   

Показател за обхвата и адекватността на системата 

за защита от наводнения. Изготвя се от РБУ за 

РЗПРН, които са основните райони с риск от 

наводнения и се актуализира за всеки цикъл на 

ПУРН 
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Цел 

номер 
Показатели Изчисление на показателя 

 Дължина на защитните съоръжения 

и корекциите на речните корита, 

които отговарят на необходимите 

стандарти на защита (км и процент 

от общата дължина). 

 Процент от територията на 

заливните равнини в рамките на 

РЗПРН със защита до 

необходимите стандарти (въз 

основа на КЗРН). 

Показател за адекватността на системата за защита 

от наводнения и ще се базира на полилинии, които 

представляват РЗПРН и обхвата на наводненията в 

КЗРН. Подготвя се от РБУ и се актуализира за всеки 

цикъл на ПУРН. 

 Състояние на язовирите, които биха 

могли да причинят щети при 

наводнение, в случай на авария 

(необходимо е да се подготви 

списък на съответните язовири).   

Показател за рисковете, свързани с язовирите чрез 

оценка на състоянието им и вероятния риск, 

свързан с всеки язовир. Необходимо е да се 

подготви списък на съответните язовири във всеки 

РБУ. Той следва да се подготвя от РБУ и да бъде 

актуализиран за всеки цикъл на ПУРН. 

5.6. Брой на обществените институции, които са 

поели ангажимент да предприемат действия, 

посочени в аварийните планове.     

Показател за участието на държавните институции 

в планирането при извънредни ситуации, по-

специално планирането за реагиране при 

извънредни ситуации, свързани с наводненията. 

Подготвя се от съответния държавен орган и се 

актуализира за всеки цикъл на ПУРН . 

Брой на ключови заинтересовани страни, 

които са активно ангажирани в управлението 

на наводненията в речните басейни 

(национални и  международни); 

Пказател за ангажираността на заинтересованите 

страни в управлението на наводнения. Подготвя се 

от съответния държавен орган с помощта на РБУ  и 

се актуализира за всеки цикъл на ПУРН. 

5.7. Процент на необходимото финансиране, 

което е налично на година въз основа на 

годишния бюджет. 

 

Показател за наличността на финансиране за 

управление на наводненията в сравнение с 

планираните разходи.  Подготвя се от съответния 

държавен орган с помощта на РБУ  и се изчислява 

всяка година. 

Сума/процент на изплатено/инвестирано 

финансиране на година въз основа на 

годишния бюджет. 

Показател за средствата, изразходвани за 

управление на наводненията в сравнение с 

наличното финансиране. Подготвя се от съответния 

държавен орган с помощта на РБУ  и се изчислява 

всяка година. 

5.8. Показателите ще бъдат определени спрямо 

целите за  Програмата от мерки.   

Този показател предполага, че напредъкът по 

изпълнението на Програмата от мерки ще бъде 

обвързан с наличните ресурси. ТБазира се на 

напредъка по различните аспекти на Програмата от 

мерки, които предстои да бъдат дефинирани. 
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Фигура 6.2 Матрица, показваща връзките между приоритетите и целите за управление на 
наводненията и най-често срещаните проблеми

Легенда: H Висок принос M Среден принос L Нисък принос

Приоритет:
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7. Програма от мерки 

7.1. Въведение 

Програмата от мерки (ПоМ) е основната част на ПУРН, тъй като посредством нея се постигат целите 

и приоритетите на ПУРН. 

Разработването на ПоМ за РБУ и за всеки район със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН), следва следните стъпки: 

1. Актуализация на Националния каталог от мерки; 

2. Актуализация на методиките за оценка и за приоритизация на мерките в ПоМ; 

3. Анализ на заливните равнини;  

4. Прилагане на методиката за оценка на мерките за всеки РЗПРН, за да се изберат мерките с най-

добър коефициент ползи – разходи; 

5. Прилагане на методиката  за приоритизиране на мерките на ниво РБУ; 

ПоМ включва мерки, които следва да бъдат изпълнени на ниво РЗПРН, както и мерки, които следва 

да бъдат изпълнени на национално ниво или на ниво РБУ (наричани „хоризонтални мерки“). 

Програмата от мерки, заедно с приоритизацията на избраните мерки за Източнобеломорски район на 

басейново управление, е представена в раздел 7.6.  

Програмата от мерки обхваща целия район за басейново управление и, като такава, представлява 

анализ на високо ниво, който цели идентифициране на подходящите мерки с добро съотношение на 

ползите спрямо разходите. За разработването на мерките в детайли се изискват допълнителни 

проучвания, които са описани в Раздел 8. 

7.2. Актуализиран Национален каталог от мерки 

Актуализираният Национален каталог от мерки за втория ПУРН се базира на каталога от мерки от 

първия ПУРН като същият е преструктуриран, рационализиран и допълнен съгласно съвременните 

принципи за управление на риска от наводнения. 

7.2.1. Структура на каталога и система за кодиране на мерките  

Каталогът от мерки е организиран в йерархична структура, като на най-високо ниво са обособени 

стратегически подходи за управление на риска от наводнения. Стратегическите подходи следват  

основните аспекти на управление на риска от наводнение съгласно ДН (фиг. 7.1) и са съобразени с 

принципа на интегрирано управление риска от наводнения (фиг.7.2), съгласно който мерките се 

разглеждат в логическата последователност в посока от източника на наводнения към приемниците 

на риска. По този начин се разглеждат първо по-устойчивите и адаптивни мерки, включително зелени 

подходи и природно базирани решения за намаляване на заплахата, следвани от полеви структурни 

мерки и неструктурни мерки, които обикновено са по-малко адаптивни и не на последно място – мерки 

за управление на остатъчния риск. 
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Фигура 7.1: Аспекти на управление на риска от наводнения съгласно ДН 

 

Фигура 7.2: Интегрирано управление на риска от наводнения 

Към всеки един стратегически подход са обособени отделни типове мерки, отнасящи се към 

съответната стратегия (общо 43 на брой), в които са включени и отделните мерки, принадлежащи към 

всеки тип, заедно с техните вариации. 

ЗащитаПодготвеност

Възстановяване 
и преглед

Риск

Предотвратяване
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Стратегическите подходи и типовете мерки са представени в  таблица 7.1

Таблица 7.1 Стратегически подходи и типове мерки в Каталога от мерки за втория цикъл на ПУРН 

Стратегически подход за 

управление на риска от 

наводнения 

Тип мерки 

Контрол на устройството на 

територията и управление 

на земеползването 

Планиране на ново устройство на територията 

Преместване на съществуващи обекти 

Защита на имущество Резистентност на собствеността 

Устойчивост на собствеността 

Защита на основни източници на замърсяване и на критична инфраструктура 

Намаляване на оттока 

надолу по течението 

Отбивен канал (отклонява част от високите води към друг подводосбор) 

Вътрешно водозадържане/ретензия (водите се задържат временно в речното корито 

и в прилежащата заливна низина) 

Външно водозадържане/ретензия (водите се отклоняват от коритото и се задържат в 

отделна зона, която може да е част от заливната низина) 

Язовири с комплексно предназначение 

Естествено водозадържане (в селскостопански  райони) 

Естествена инфилтрация на водите (в селскостопански райони) 

Зони за водозадържане  чрез устойчиви отводнителни системи (УОС) в урбанизирани 

райони 

Зони за инфилтрация чрез устойчиви отводнителни системи (УОС) в урбанизирани 

райони 

Увеличаване на 

проводимостта 

Разширяване/уголемяване на речното легло 

Облекчителен канал за отклоняване на водни количества (нов канал) 

Осигуряване на пространство за реката (отдалечаване на защитните съоръжения от 

брега; премахване на препятствия) 

Изпомпване 

Отводнителни канали за повърхностни води (в урбанизирани райони) 

Канализационни системи (в урбанизирани райони) 

Защита: На сушата Защитни стени, насипни съоръжения или диги (може да включва подвижни затворни/ 

контролни органи) 

Подобрения по съществуваща защитна стена/насипно съоръжение/дига 

Разглобяеми защитни съоръжения с постоянни фундаменти 

Временни елементи за защита от наводнения без постоянни фундаменти 

Защита: Устие Преграда или бараж 

Защита: Крайбрежие/устие Защитни стени, насипни съоръжения или диги 

Подобрения по съществуваща защитна стена/насипно съоръжение/дига 

Защита: Крайбрежие Плажозащитни буни 

Плажозащитни и брегозащитни вълноломи и/или молове 

Подхранване с пясък (управление на плажната ивица) 

Рециклиране  (управление на плажната ивица) 

Естествена брегозащита (например пясъчни дюни) 

Естествена вълнозащита (например крайбрежно озеленяване) 

Управление на извънредни 

ситуации 

Прогнозиране на наводнения и предупреждение 

Планиране и реакция при извънредни ситуации 

Обществена осведоменост и реакция 

Планове за действие при извънредни ситуации на стопански субекти 

Възстановяване след наводнения 

Застраховане 

Изпомпване 
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Стратегически подход за 

управление на риска от 

наводнения 

Тип мерки 

Повишаване на 

институционалния 

капацитет 

Научни и научно-приложни изследвания и проучвания 

Законодателни, правни и регулаторни инициативи 

Всеки тип мярка допълнително е категоризиран според начина на реализация (таблица 7.2а) и според 

въздействието върху околната среда (таблица 7.2б).  Целта на тази категоризация е да може да се  

състави обобщена статистика на ПоМ, която да демонстрира съотношението на зелените мерки във 

втория цикъл на ПУРН, в съответствие с Директивата за наводненията. В контекста на таблици 7.2а и 

7.2б: 

 Структурните мерки (сиви, меки структурни, сиво-зелени) се отнасят до всеки тип 

физическа конструкция, чиято цел е намаляване или избягване на възможните въздействия на 

заплахите (например защитни стени, отбивни канали за отклоняване на високи води). Тези 

мерки обикновено се прилагат на ниво РЗПРН.  

 Неструктурните мерки не включват изграждането на конструкции. Тези мерки включват: 

законодателство, стратегии за управление на водосборите, планиране на земеползването и 

административно устройство на градските територии, обучение, застраховки, прогнозиране на 

наводненията и системи за ранно предупреждение. Тези мерки обикновено се прилагат на 

национално или басейново ниво на управление и са разгледани в раздел 7.2.2.  

Таблица 7.2а Категоризация на  мерките според начина на реализация 

Неструктурни мерки Неструктурни мерки, които нямат пряко влияние или въздействие върху околната 

среда.  Примерите включват политики за планиране, които ограничават 

строителството в зони с риск от наводнения, или системи за предупреждение при 

наводнения. 

Меки структурни мерки Възможност за добавяне на зелени компоненти към съществуващите сиви 

структурни мерки, когато се извършва ремонт.  Примерите включват преустройство 

на диги и промени в правилата за експлоатация на водоемите и язовирите. 

Структурни мерки Инженерни мерки, които включват пряка намеса чрез изграждане на съоръжения, 

като диги или водохранилища. 

 

Таблица 7.2б Категоризация на  мерките според въздействието върху околната среда 

Зелени мерки Природосъобразни решения, като залесяване  и лесоустройство в горе 

разположените водосбори и управление на почвите, които не включват твърди 

инженерни решения или строителство. 

Сиво-зелени мерки Комбинация от твърди и по-меки инженерни решения, като например създаването 

на полупостоянни зони за водозадържане  при наводнения и влажни зони, които 

изискват например  някои структурни елементи. 

Сиви Инженерни мерки, които включват пряка намеса чрез изграждане на съоръжения, 

като диги или водохранилища и реализацията им оказва въздействие върху ОС. 

В резултат на рационализирането на каталога по гореописания подход и елиминирането на повтарящи 

се и препокриващи се мерки, общият брой мерки е оптимизиран до 67 индивидуални мерки, спрямо 

130 в първия цикъл като в актуализирания каталог е включена връзка на кодовете на мерките от 

първия цикъл към втория Каталог от мерки. 

Каталогът от мерки е разработен във формат на електронна таблица (MS excel). Добавени са 

допълнителни колони към първия Каталог от мерки, които се отнасят до следното: 
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 Капацитетът за адаптация на мярката към бъдещото изменение на климата описва как дадена 

мярка е адаптирана към бъдещото изменение на климата, както и как мярката може да се адаптира 

към изменението на климата.  Природосъобразните решения имат естествената способност да се 

адаптират към промените в редица условия. 

 Показателите и резултатите от мярката  представят препоръчителни показатели, които могат да 

се използват за отчитане на мащаба и съотношението на различните мерки в Програмата от 

мерки.  

 Разходите описват обичайната единична цена за стандартно изпълнение на дадена мярка.  Тези 

разходи са получени от инвестиционните разходи за инфраструктура за управление на риска от 

наводнения в България и в други европейски страни, основно Румъния и Обединеното кралство, 

които са коригирани за относителната разлика в инвестиционните и експлоатационните разходи 

между България и страните, от които са взети. Приложение А към настоящия документ предоставя 

обобщение на разходите за всеки тип мярка. 

 Размер на мярката описва обичайния размер на мярката - малка (например локална мярка), 

средна (5 км до < 15 км), голяма (с мащаба на водосбора) и национална (базирана на общи 

национални стратегии и политики). 

 Мащабът на ползите обхваща мащаба на ползите по отношение на риска от наводнения, които 

мярката може да предостави - например водозадържането може да доведе до ползи за рисковите 

зони надолу по течението.  Мащабът е категоризиран като малък (например ползи за единична 

зона със заливане), среден (например ползи за градска зона), голям (например ползи за множество 

градски зони или за цял водосбор) и национален (базиран на общи национални стратегии и 

политики). 

 Ниво на защита посочва дали дадена мярка  осигурява защита от наводнения до нива, съгласно 

действащата нормативна база за проектиране: частична (мярката не осигурява защита от високи 

води с дадена нормативна обезпеченост , например 1% вероятност за повторение), различна в 

зависимост от местоположението и мащаба на мярката или пълна защита (покрива изцяло 

нормативните изисквания за защита от високи води, например за  обичайната оразмерителна 

обезпеченост на високите води - 1%). 

 Възможности за постигане на множество ползи описва дали дадена мярка представя 

възможности за реализация  на други ползи, в допълнение към ползите по отношение на риска от 

наводнения.  Тази информация ще спомогне за изграждане на интегрирани планове за управление 

на риска от наводнения.  Оценка от 0 (няма), 1 (ниска вероятност) до 3 (висока вероятност) се дава 

на всяка от тези категории допълнителни ползи:  

 Рибарство; 

 Създаване на местообитания; 

 Подобряване на съгласуваността и свързаността на мрежата "Натура 2000"; 

 ре-натурализиране на реки; 

 Управление на седиментите; 

 Повторно свързване на заливни равнини и влажни зони; 

 Водни ресурси; 

 Човешко здраве и благосъстояние чрез отдих и устойчивост на наводнения; 

 Улавяне на въглерод; 

 Смекчаване на въздействието на климата върху уязвимите екосистеми; 

 Въздействия по отношение на Рамковата директива за водите (РДВ) са взети от последния 

Ръководен документ 37 на Общата стратегия за изпълнение на РДВ за  мерките за смекчаване на 

въздействието за силно модифицираните водни тела. За всяка мярка е зададена типова оценка 
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на въздействието (базирана на обичайни условия), като са посочени и съответните възможности 

за смекчаване.   Оценките се базират на:  

 ++ винаги положително въздействие  

 + понякога положително въздействие  

 o няма въздействие  

 - понякога отрицателно въздействие  

 -- винаги отрицателно въздействие 

Актуализираният каталог от мерки е представен в Приложение Г. 

7.2.2. Мерки на национално и басейново ниво 

В таблица 7.3 са представени подробности за мерките от Каталога, които се изпълняват на 

национално ниво и на ниво РБУ.  

 

Таблица 7.3 Мерки от Каталога от мерки, които се изпълняват на национално ниво и на ниво РБУ  

Код на 

мярката 
Мерки Приоритет/цел 

Ниво на 

изпълнение 

 Управление на земеползването  

M21-B1 Планиране на земеползването 

и контрол на устройството на 

територията при ново 

строителство, включващо 

осигуряване на издръжливост и 

устойчивост. 

2.1  Минимизиране на броя на жилищните 

имоти, засегнати от наводнения 

Национално/РБУ  

M22-B2 Административна и/или 

законодателна процедура за 

преместване на съществуващи 

обекти 

2.1  Минимизиране на броя на жилищните 

имоти, засегнати от наводнения 

Национално/РБУ 

(политики) 

РЗПРН  

M31-B10a Залесяване и лесоустройство в 

горе разположените водосбори 

3.4 Подобряване на водозадържащата 

способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

РБУ/РЗПРН 

M31-B11 Управление на оттока чрез 

промени в управлението на 

земите и  мелиоративните 

практики с оглед подобряване 

състоянието на почвите в 

земеделски райони 

3.4 Подобряване на водозадържащата 

способност на земеделски, горски и крайречни 

територии 

3.5 Намаляване на загубата на почва във 

водосборите 

РБУ/РЗПРН 

Подготвеност и реакция 

M41-B34 Прогнозиране на наводнения и 

системи за ранно 

предупреждение 

4.3. Издаване на предупреждения за 

наводнения за районите, засегнати от речни, 

дъждовни и крайбрежни наводнения  

Национално/РБУ  

M42-B35 Планове за действие при 

извънредни ситуации. 

4.1 Подобряване на подготвеността на 

населението за наводнения 

4.2 Подобряване на реакцията на населението 

при наводнение 

 5.6 Осигуряване адекватно реагиране на 

публичните институции и другите 

заинтересовани страни при наводнения 

Национално/РБУ  

M43-B36 Обществена осведоменост. 4.1 Повишаване на осведомеността и 

подготвеността на населението за наводнения    

Национално/РБУ  
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Код на 

мярката 
Мерки Приоритет/цел 

Ниво на 

изпълнение 

M44-B37 Планове за действие при 

извънредни ситуации на 

стопански субекти. 

4.1  Повишаване на осведомеността и 

подготвеността на населението за наводнения    

4.2 Подобряване на реакцията на населението 

при наводнение 

Национално/РБУ  

Възстановяване след наводнения 

M51-B38a Планиране на дейности по 

възстановяване след 

наводнения и утвърждаване на 

финансови механизми. 

1.3 Възстановяване на нормалните условия за 

живот 

5.8 Разработка на адекватни ресурси, 

включително публични и частни организации 

РБУ/РЗПРН 

Национално/РБУ 

M52-B38b Планиране за възстановяване 

и почистване на околната 

среда, включително с оглед 

опасни материали и 

замърсяване. 

1.3 Възстановяване на нормалните условия за 

живот 

РБУ/РЗПРН 

Други 

M53-B39 Частно и публично 

застраховане. 

5.1 Създаване на съвременна нормативна 

уредба за устройственото планиране на 

териториите и управление на наводнения 

Национално 

M61-B41 Научни и приложни 

изследвания и проучвания 

5.1 Създаване на съвременна нормативна 

уредба за устройственото планиране на 

териториите и управление на наводнения 

Национално 

M61-B42 Създаване на стабилна правна 

и административна рамка за 

прилагане на политиката за 

управление на риска от 

наводнения.   

5.1. Създаване на съвременна нормативна 

уредба за устройственото планиране на 

териториите и управление на наводнения 

5.7 Осигуряване на адекватно финансиране за 

Програмата от мерки 

 

Национално 

7.3. Анализ на заливните равнини   

Като част от ПУРН е направен анализ на заливните равнини с цел  да се идентифицират потенциални 

заливни равнини и водосборните области, подходящи за прилагане на  природно-базирани мерки за 

водозадържане. Анализът на заливните равнини включва класифициране на потенциала за 

намаляване на риска от наводнения на заливните зони в големи речни водосбори (т.е. тези, 

отводняващи площ над 1300 km2) и  в малки речни водосбори, и дава оценка за: 

 потенциален капацитет за водозадържане на заливната равнина при големи реки;  

 потенциал за естествено водозадържане (при малки реки); 

 ниво на рестрикции (както за големи, така и за малки реки); 

Анализът на заливните равнини се основава на налични към момента данни и е извършен по стъпките, 

показани на фигура 7.3. Подробно описание на подхода и резултатите от неговото приложение са 

представени в Приложение В. 
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Фигура 7.3: Основни стъпки при анализа на заливните равнини  

Резултатите от анализа на заливните равнини са използвани като основа за идентифициране, оценка 

и приоритизиране на зелените мерки за управление на наводненията (мерки за естествено 

водозадържане) при разработването на Програмата от мерки.  Основните резултати от анализа на 

заливните равнини са интегрирани в процеса на разработване на Програмата от мерки. Анализът на 

заливните равнини е извършен на стратегическо ниво и в допълнение към него ще е необходим по-

подробен анализ на местоположението и ефективността на този тип мерки, преди тяхното изграждане. 

7.4. Методики и процедури в Програмата от мерки 

7.4.1. Въведение 

Настоящият раздел описва накратко стъпките и актуализираните методики, използвани при 

разработването на Програмата от мерки. Цялата методика е представена в Приложение Д. Двете 

приложени методики са: 

 методика за оценка на мерките, която се основава на разширен анализ на разходите и ползите, 

който представлява анализ на разходите и ползите, допълнен с  мултикритериен анализ с цел да 

се използват съответните им предимства;  

 методика за приоритизация на мерките, която се базира на мултикритериен анализ. 

Мултикритерийният анализ е избран поради три основни предимства: 

 възможност за прилагане при сложни ситуации;   

 превеждане на анализа в ясен резултат; 

 прозрачност на процеса на взимане на решения.  
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7.4.2. Основни стъпки в разработването на Програмата от мерки  

Трите стъпки, следвани в процеса на разработване на Програмата от мерки са показани на фигура 

7.4.  

 

 

Фигура 7.4: Процес за разработване на Програмата от мерки в три стъпки  

Трите стъпки са обобщени по-долу. 

Стъпка 1 Идентифициране на мерките  

За съществуващите РЗПРН, мерките от първия ПУРН са анализирани и са избрани онези от тях, 

които са валидни и следва да бъдат прехвърлени в Програмата от мерки за втория ПУРН.  Мерките, 

които са стартирали и са в процес на изпълнение, са с висок приоритет във втория цикъл и за тях не 

се извършва допълнителна оценка, за да се гарантира приключването им.  След анализа на мерките 

от първия цикъл, са идентифицирани нови допълнителни или алтернативни мерки в случаите, когато 

е преценено, че такива ще бъдат необходими.  

За новите РЗПРН са идентифицирани нови мерки. Така е определен кратък списък с подходящи мерки 

при наводнения. 

Стъпка 2 Оценка и подбор на мерките  

След избора на подходящи мерки на ниво РЗПРН, стъпка 2 включва оценка на мерките по отношение 

на свързаните с тях разходи и материални и нематериални ползи и избор на онези, които носят по-

висока полза за единица разход, изразено със средна или висока оценка. Оценяването е извършено 

с помощта на разширен анализ на разходите и ползите, който съчетава парични и непарични 

въздействия на наводненията и на мерките за намаляване на риска от наводнения. Непаричното 

изражение се използва, за да се гарантира, че при взимането на решения е взета предвид цялата 

налична информация. 

Стъпка 3 Приоритизация на мерките  

Третата стъпка в процеса на разработване на Програмата от мерки е приоритизирането на избраните 

мерки на ниво РБУ. Целта на тази стъпка е да се планира разпределението на ограничените налични 

средства във времето. Тази стъпка се извършва с помощта на методиката, разработена за 

Стъпка 1: 
Идентифициране на 
мерки

• Преглед на мерките 
от 1ви цикъл

• Нови мерки от 
актуализирания 
каталог

• Завършва с „дълъг“ 
списък на 
подходящи мерки

Стъпка 2: Подбор и 
оценка на мерки за 
ПоМ

• Използване на 
Методиката за 
оценка на мерките 
(АРП+МКА)

• На ниво РЗПРН

• Подбор на мерки с 
най-високо 
съотношение 
„ползи-разходи“

Стъпка 3: 
Приоритизиране на 
мерките в ПоМ

• Използване на 
методиката за 
приоритизиране 
(МКА)

• На ниво БД и 
национално

• Класиране на 
мерките в ПоМ
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приоритизация на мерките въз основа на мултикритериен анализ. Повече информация е предоставена 

в раздел 7.5. 

7.4.3. Идентифициране на мерките на различни нива 

В стъпка 1 процесът на идентифициране на мерките на ниво РЗПРН следва работния процес, показан 

на фигура 7.5. Процесът взема предвид наличната информация от карти, въздушни снимки, 

съществуващи източници на замърсяване, въздействия от изменението на климата, трансгранични 

проблеми и анализа на заливните равнини. Той включва и резултатите от картите на заплахата и на 

риска от наводнения, в това число и допълнителния анализ на горещите точки в рамките на РЗПРН, 

за да определи районите с най-висок риск.  Както е обяснено по-горе, мерките са идентифицирани от 

актуализирания каталог. Те са групирани както следва: 

 Структурни мерки - инвестиционни разходи и свързаните с тях експлоатационни разходи:  

Всички материални мерки, които съдържат инженерни дейности и  друго оборудване (ако е 

необходимо). Инвестиционните разходи, разходите за експлоатация и поддръжка, както и 

разходите за възстановяване/подмяна на материални активи могат да бъдат определени. 

Такива мерки включват: язовири за контрол на наводненията, диги, защитни стени, канали за 

облекчителни канали и т.н.; 

 Поддръжка - експлоатационни и инвестиционни разходи: Всички материални мерки, които 

съдържат годишни текущи разходи. Могат да бъдат определени само експлоатационни 

разходи и разходи за поддръжка; това включва поддръжка на речните корита;  

 Мерки с разсрочени ползи – мерки, чиито ползи се реализират в по-дългосрочен план, 

например залесяване. 

7.4.4. Оценка и подбор на мерките 

Разширеният АРП е приложен за всички мерки, идентифицирани при анализа на РЗПРН. Концепцията 

на методиката за разширения анализ на разходите и ползите е представена на фигура 7.6. 

Методиката за идентифициране на мерките на национално ниво и на ниво РБУ се основава на 

ревизираните приоритети и цели, определени в раздел 6.  Стъпките за идентифицирането им са както 

следва:  

 идентифициране на приоритети и цели, които могат да бъдат адресирани на национално ниво 

и на ниво РБУ (таблица 7.1); 

 идентифициране на мерки от актуализирания Каталог от мерки (таблица 7.2), които могат да 

бъдат приложени на национално ниво и на ниво РБУ; 

 идентифициране на мерки на национално ниво и на ниво РБУ от първия цикъл на Програмата 

от мерки, които са по-детайлизирани, отколкото включените в актуализирания Каталог от 

мерки; 

 идентифициране на степента на изпълнение на съответните мерки от първия цикъл, които вече 

са изпълнени (или са в процес на изпълнение). В идеалния случай следва да се идентифицират 

и други съществуващи мерки за управление на наводненията, които не са включени в първия 

цикъл от мерки. Това обикновено са мерки, които са изпълнени преди първия цикъл на ПУРН, 

например съществуващи системи за ранно предупреждение;   

 идентифициране на мерките на национално ниво и на ниво РБУ от първия цикъл, които имат 

отношение към втория цикъл; 

 избор на предпочитаните мерки на национално ниво и на ниво РБУ въз основа на 

горепосочената оценка и на обратната връзка, получена от заинтересованите страни.   
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Фигура 7.5: Процес на идентифициране на мерките за всеки РЗПРН 

 

Фигура 7.6: Концепция за разширен анализ на разходите и ползите  
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В частта „Разходи“ на анализа на разходите и ползите са разгледани следните категории разходи: 

 общи инвестиционни разходи;  

 разходи за подмяна;  

 експлоатационни разходи и разходи за поддръжка; 

 периодични повтарящи се разходи. 

Ползите са разгледани по два начина: 

 Материалните ползи са включени в АРП.  Те представляват намаляване на: броя на жертвите и 

на ранените хора и на общите икономически щети (изчислени като щети по имуществото, 

земеделските земи, комуналната инфраструктура, сградите, транспортната инфраструктура, 

техническата инфраструктура, промишлените обекти, обектите за спорт и развлечение, зелените 

площи); 

 Нематериалните ползи формират критериите за качествения МКА. Те са групирани в три 

категории (социални, икономически, свързани с околната среда) както следва: 

 социални ползи: евакуирани хора, социална инфраструктура, временна безработица; 

 икономически ползи: туризъм, животновъдство, магистрали и друг вид транспорт; 

 ползи за околната среда: местообитания, биоразнообразие, рибарство, "Натура 2000"; IPPC, 

SEVESO и т.н.; синергия с РДВ; смекчаване/адаптация към изменението на климата; културни 

обекти - от национално значение/в мрежата на ЮНЕСКО 

Резултатите от АРП и МКА са разгледани съвместно, като е използвана матрицата, показана на 

фигура 7.7. 

 

Фигура 7.7  Матрица за точкуване на съотношението разходи - ползи в АРП и МКА  

Прилагането на методиката е подкрепено от автоматизиран и лесен за използване инструмент в 

Ексел, който е приложим за всички видове мерки. Той съдържа предварително определени допускания 

и критерии за оценка на мерките, и позволява агрегиране на различни мерки на ниво РЗПРН. Ползите 

от прилагането на мерките са изчислени въз основа на информация от картите на риска от наводнения 

и оценките на икономическите щети.  Мерките със среден или висок общ резултат за съотношението 

разходи-ползи са включени в настоящата Програма от мерки.  

Методиката, която се базира на подходите за АРП и МКА, има много предимства, например 

подпомагане на избора на интервенции за управление на риска от наводнения  по последователен 

начин, принос за по-ефективното разпределяне на средствата и ресурсите и демонстриране на 

ползите от проектите, насочени към риска от наводнения. Методиката е подходяща за решения на 

сложни проблеми, които включват множество противоречиви цели и критерии. Тя преобразува 

анализа в ясни резултати и предоставя рамка за проучване на различни възможности, гарантирайки 

цялостната прозрачност на процеса на вземане на решения. 
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7.5. Подбор и оценка на мерките за всеки РЗПРН 

7.5.1. Въведение  

Избраните мерки за всеки РЗПРН , които са представени в текста по-долу, представляват част от 

Програмата от мерки в ПУРН за РБУ, разработена според изискванията на европейската Директива 

за наводненията. При избора на мерки специално внимание е обърнато на зелените и сиво-зелените 

мерки. В някои райони по-традиционните сиви мерки за управление на риска от наводнения, които 

включват изграждането на съоръжения (например  защитни диги) вероятно имат ограничен капацитет 

за адаптация и посрещане на бъдещи предизвикателства. Това предполага, че следва да се 

разглеждат различни подходи, насочени към задържане на водни обеми в горната част на 

водосборите, намаляване на скоростта на оттичане или увеличаване на инфилтрацията. Този тип 

природосъобразни решения дават по-голяма устойчивост срещу влиянието на изменението на 

климата в бъдеще, както и синергии с други екологични цели и поради това са предпочитани в 

разширения анализ на разходите и ползите.   

Подобряването на устойчивостта и резистентността на жилищната собственост са също мерки, които 

получават голям брой точки при анализа. Като цяло, мерките за подобряване на резистентността, 

които предотвратяват навлизането на вода в сградите, имат по-голям брой точки за съотношението 

разходи-ползи от тези, насочени към устойчивостта (т.е. към това да направят сградата устойчива на 

води, които вече са влезли в нея). Първите мерки изискват система за прогнозиране на наводненията, 

която да позволи инсталирането на съоръжения за подобряване на резистентността преди високите 

води да достигнат обекта. Ще е необходимо по-подробно проучване, с което да се провери 

пригодността на сградите за прилагане на тези мерки, взимайки под внимание конструктивните типове, 

действащите стандарти и норми за проектиране.   

При някои РЗПРН са анализирани няколко типа мерки, които разрешават основния проблем, за да се 

идентифицират тези, които имат най-благоприятен резултат след разширения АРП. В случай, че 

всички мерки са оценени с еднакви резултати, при избора е приложена експертна оценка. 

Някои от материалните ползи, разгледани в разширения АРП, са свързани с броя на избегнатите 

жертви и ранени хора. Те се базират на очаквания брой засегнати от наводнението хора, получен от 

КЗРН и таблиците на щетите. Тези изчисления взимат предвид хората, които живеят в района въз 

основа на наличните към момента на разработване на КЗРН данни. Отчита се фактът, че в някои 

туристически райони броят на хората, засегнати от наводнения, може да бъде по-голям от броя на 

тези, които са декларирали, че живеят постоянно в района. Поради това, тази променливост в броя на 

населението се разглежда като критерий за нематериални ползи в разширения AРП, който използва 

критерия „туризъм“, за да отчете щетите върху туристическия бранш в района, които биха били 

избегнати чрез прилагането на мярката.  

Методиката взима под внимание резултатите от картите на заплахата и на риска от наводнения за 

идентифициране на риска от наводнения. Тази информация е допълнена с друга налична информация 

за съответния район. В някои конкретни случаи са открити несъответствия между резултатите от КЗРН 

и разкази на очевидци. В случай, че няма допълнителна подробна информация за района, под 

внимание са взети резултатите от КЗРН в подкрепа на избора на мерки.  

Идентифицирани са мерки от първия цикъл в подкрепа на оценката на мерките за втория цикъл. В 

някои случаи се оказва невъзможно да се установи местоположението на тези мерки или липсва 

достатъчно информация, за да бъдат правилно оценени, поради което те не са прехвърлени във 

втория цикъл, тъй като други типове мерки са счетени за по-подходящи в конкретния случай. 
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Една широко разпространена мярка, идентифицирана в първия цикъл, която вече е изпълнена или е 

в процес на изпълнение в много РЗПРН, е свързана с поддръжката или почистването на речните 

корита от растителност. Поддръжката на речните корита е важна, особено при реките в 

урбанизираните територии.  Повече информация е предоставена в раздел 7.6.5, където се описват 

хоризонталните мерки, в това число и поддръжката на речните корита.  

Следващите раздели обобщават избраните мерки за определените РЗПРН. За всеки РЗПРН е 

представено общо описание на района, следвано от описание на евентуалните промени в РЗПРН, 

направени между първия и втория цикъл на ПУРН. Представени са основните типове наводнения и 

специфичните цели, които са взети под внимание за РЗПРН. След това са идентифицирани избраните 

мерки със среден или висок резултат от оценката след прилагане на разширения АРП и техния принос 

за постигане на специфичните цели на РЗПРН. Накрая са включени някои коментари относно 

бъдещите планове, в т.ч. предложение за преглед на определянето на РЗПРН в следващия цикъл.  

Повече информация относно прилагането на методиката за всеки РЗПРН може да бъде намерена в 

Приложение Е. 

Номерацията на разделите, представящи описанието на ПоМ за всички РЗПРН, е представена по-

долу. 

Раздел Код на РЗПРН Наименование на РЗПРН 

7.5.2 BG3_APSFR_AR_01  р. Крумовица - гр. Крумовград 

7.5.3 BG3_APSFR_AR_02  р. Върбица - с. Бенковски 

7.5.4 BG3_APSFR_AR_03  р. Джебелска - гр. Джебел 

7.5.5 BG3_APSFR_AR_04  Неделинска р. - гр. Неделино 

7.5.6 BG3_APSFR_AR_05  р. Върбица - гр. Златоград 

7.5.7 BG3_APSFR_AR_06  Черна р. - гр. Смолян 

7.5.8 BG3_APSFR_AR_07  Маданска р. - гр. Мадан 

7.5.9 BG3_APSFR_AR_08  р. Арда - гр. Рудозем 

7.5.10 BG3_APSFR_AR_100  р. Върбица - гр. Момчилград 

7.5.11 BG3_APSFR_AR_101  р. Перперек - от с. Перперек до с. Люляково 

7.5.12 BG3_APSFR_MA_01 р. Марица - от гр. Симеоновград до с. Капитан Андреево; Бисерска 
р. - от с. Славяново до гр. Любимец 

7.5.13 BG3_APSFR_MA_03  р. Сазлийка - от гр. Раднево до устието на реката 

7.5.14 BG3_APSFR_MA_04  р. Марица - от гр. Първомай до с. Райново 

7.5.15 BG3_APSFR_MA_05  р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай 

7.5.16 BG3_APSFR_MA_06  р. Мечка - от с. Дълбок извор до гр. Първомай 

7.5.17 BG3_APSFR_MA_08  р. Стряма - от с. Черноземен до с. Ръжево Конаре 

7.5.18 BG3_APSFR_MA_09  р. Чепеларска - гр. Чепеларе 

7.5.19 BG3_APSFR_MA_10  р. Потока - от гр. Съединение до с. Оризари 

7.5.20 BG3_APSFR_MA_100  р. Марица - гр. Костенец 

7.5.21 BG3_APSFR_MA_101  р. Марица - от с. Момина клисура до гр. Стамболийски 
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Раздел Код на РЗПРН Наименование на РЗПРН 

7.5.22 BG3_APSFR_MA_102  р. Воздол - с. Челопеч 

7.5.23 BG3_APSFR_MA_103  р. Курудере - гр. Златица 

7.5.24 BG3_APSFR_MA_104  р. Тополница - от с. Душанци до с. Петрич 

7.5.25 BG3_APSFR_MA_105  Харманлийска р. - от с. Въгларово до с. Брягово 

7.5.26 BG3_APSFR_MA_106  Узунджовска р. - с. Узунджово 

7.5.27 BG3_APSFR_MA_107  р. Ерекдере - от с. Ловец до с. Бял извор 

7.5.28 BG3_APSFR_MA_108  гр. Стара Загора 

7.5.29 BG3_APSFR_MA_11  р. Въча - от гр. Кричим до с. Куртово Конаре 

7.5.30 BG3_APSFR_MA_12  Девинска р. - гр. Девин 

7.5.31 BG3_APSFR_MA_13  Стара р. (Пещерска) - от гр. Пещера до гр. Стамболийски 

7.5.32 BG3_APSFR_MA_14  Стара р. (Пещерска) - гр. Батак 

7.5.33 BG3_APSFR_MA_15  р. Тополница - от с. Лесичово до гр. Пазарджик 

7.5.34 BG3_APSFR_MA_17  Чепинска р. - от гр. Велинград до с. Драгиново 

7.5.35 BG3_APSFR_MA_18  р. Мътивир - от с. Веринско до гр. Ихтиман 

7.5.36 BG3_APSFR_TU_01  р. Тунджа - гр. Елхово 

7.5.37 BG3_APSFR_TU_02  р. Тунджа - от с. Самуилово до с. Тенево 

7.5.38 BG3_APSFR_TU_03  р. Мочурица - от с. Маленово до гр. Ямбол 

7.5.39 BG3_APSFR_TU_04  р. Тунджа - от яз. Копринка до яз. Жребчево 

7.5.40 BG3_APSFR_TU_05  р. Тунджа - от гр. Калофер до с. Александрово 

7.5.41 BG3_APSFR_TU_100  р. Тунджа - от с. Устрем до с. Срем 

7.5.42 BG3_APSFR_TU_101  Синаповска р. - с. Синапово 

 

7.5.2. BG3_APSFR_AR_01 

Общо описание 

BG3_APSFR_AR_01: Река Крумовица - град Крумовград и долината на р. Крумовица и левия ѝ приток, 

р. Елбасандере в рамките на гр. Крумовград. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на 

картите на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 9 600 лева, а очакваният годишен 

брой на хора, засегнати при наводнения, е 107.  

Промени спрямо първия цикъл 

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 през 2020 г., потвърждава необходимостта 

от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на наводнение с обезпеченост 1%, изчислена 
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в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от 

предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, 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 поради 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

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

Специфични цели 

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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ, са показани в 

таблица 7.4. 

 

Таблица 7.4 Мерки за  BG3_APSFR_AR_01 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, в лв. 

Обща 

оценка на 

съотношен

ието ползи 

- разходи 

Коментар 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване на 

резистентността 

на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речно 119 173  Среден Включена още в първия 

цикъл на планиране 

Защита на отделни 

недвижими имоти чрез 

постоянни или временни 

прегради. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 
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Таблица 7.5 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_01 

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 

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.  Планирането на ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, 

изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.5.3. BG3_APSFR_AR_02 

Общо описание 

BG3_APSFR_AR_02: река Върбица - Бенковски обхваща долината на р. Върбица и левия ѝ приток р. 

Ахрендере в рамките на гр. 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 съществено 

засегната от наводнения, няма засегната инфраструктура. Очакваните годишни щети, определени въз 

основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 3 400 лева, а 

очакваният годишен брой на хора, засегнати в случай на наводнение, е 45 . 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_AR_02: Река Върбица - Бенковски 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 разрушаването на 

язовирната стена на яз. Бенковски. 

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

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, 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 първият и за инфраструктурен. От района са изключени 

следните участъци: 1. Долното течение на р. Върбица с дължина 1,2 km; 2. р. Дербаши, десен приток 

на Върбица; 3. безименен десен приток на р. Върбица в долната част на района. Трите участъка са 

изключени, защото картирането от предходния цикъл показа, че няма засегнати елементи в риск.  

Направена е лека корекция на геометрията на полилинията, която представлява РЗПРН. 

Тип наводнения   
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Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията, са: 

 речно наводнение - р. Върбица, р. Ахрендере; 

 инфраструктурно наводнение - разрушаване на язовирната стена на язовир Бенковски  

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

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 не изключва потенциалното прилагане и 

ползи от допълнителни хоризонтални мерки на ниво район за басейново управление или на 

национално ниво.  

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН. Планирането на ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, 

изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения. Резултатите от 

картите на заплахата и на риска от наводнения показват, че този РЗПРН е с нисък риск, поради което 

се препоръчва да се извърши преглед в следващия цикъл на Предварителната оценка на риска от 

наводнения. 

 

7.5.4. BG3_APSFR_AR_03 

Общо описание 

BG3_APSFR_AR_03 обхваща долината на р. Джебелска (старо име р. Дерменчай) и десния ѝ приток, 

р. Асардере в рамките на гр. Джебел. 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. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от 

наводнения, са на стойност около 1 500 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати в случай 

на наводнение, е 59 . 

Промени от първия цикъл 

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

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, 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 полилинията, която представлява РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията, са: 

 Речно наводнение - р. Джебелска и нейния десен приток, р. Асардере. 

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ, са показани в 

таблица 7.6. 

 

Таблица 7.6 Мерки за  BG3_APSFR_AR_03 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка на 

съотношен

ието ползи 

- разходи 

Коментар 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване 

на 

резистентностт

а на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речно 23 150  Средна Включена в първия цикъл 

Защита на отделни 

недвижими имоти чрез 

постоянни или временни 

прегради. Около 0,57 ha. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 
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Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН: 

Таблица 7.7 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за BG3_APSFR_AR_03 

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 

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Джебел в рамките на район 

BG3_APSFR_AR_03 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, промишлени, 

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

за смяна на предназначение. Планирането на ново устройство на територията следва да вземе 

предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.5.5. BG3_APSFR_AR_04 

Общо описание 

BG3_APSFR_AR_04: р. Неделинска (старо име р. Узундере) - гр. Неделино Този район обхваща 

долината на р. Неделинска в рамките на гр. Неделино. В рамките на РЗПРН р. Неделинска е до голяма 

степен покрита с растителност. Реката минава през смесен жилищен район на Неделино, където някои 

сгради 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. Очакваните 

години щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност 

около 46 600 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати в случай на наводнение е 19 . 

Промени от първия цикъл 

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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, значими 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 Мързянска р., 

десен приток на р. Неделинска, с дължина 200 m, защото моделирането в предходния цикъл на ДН е 
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показало липса на елементи в риск за този тип наводнение. Направена е лека корекция на геометрията 

на полилинията, която представлява РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение - р. Неделинска. 

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.8. 

 

Таблица 7.8 Мерки за  BG3_APSFR_AR_04 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M23-B4 Съвременни 

методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост 

срещу 

наводнения. 

Речни 121 840 Среден Мерки, които позволяват по-

бързо възстановяване и 

почистване след наводнение 

(около 0,3 ha). Подходът не 

възпира навлизането на вода в 

недвижимия имот. Следва да 

бъде приложен за шест броя 

недвижими имоти, разположени 

на речния бряг. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 
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Таблица 7.9 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_04 

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 

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Неделино, в рамките на района са планирани 

следните нови устройствени зони – жилищни и смесени многофункционални зони. Планирането на 

ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, 

показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.5.6. BG3_APSFR_AR_05 

Общо описание 

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

притоци Аламовска р., Балалийска р. и безименния ѝ десен приток, вливащ се на територията на гр. 

Златоград. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от 

наводнения, са на стойност около 281 000 лева при речни наводнения и 299 000 лева при дъждовни 

внезапни (поройни) наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 69 за речен тип 

наводнения и около 93 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_AR_05: р. Върбица - гр. Златоград 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 изследване на влиянието на яз. Златоград 

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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислена в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, значими минали наводнения, случили се в 

периода 2011 – 2019 г. и експертна оценка. 

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

наводнения с дължина 7.1 km 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. Изследваният тип наводнения по Балалийска река, която 

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

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 
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 речни наводнения – р. Върбица, Аламовска река; 

 дъждовните внезапни (поройни) наводнения – Балалийска река и нейния безименен десен приток.  

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

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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) 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ, са показани в 

таблица 7.10. 

 

Таблица 7.10 Мерки за BG3_APSFR_AR_05 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка на 

съотноше

нието 

ползи - 

разходи 

Коментар 

M32-B9c Промени в 

правилата за 

експлоатация на 

съществуващ 

язовир.  

Речни 188 600 Среден Промени в правилата за 

експлоатация на два 

съществуващи язовира в 

горните водосбори с цел 

намаляване на максималното 

преминаващо водно 

количество. 

M33-B14a Отстраняване на 

тиня, наноси и 

на запушвания 

на речните 

легла. 

Речни и 

дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

411 000 Среден Драгиране на речното корито 

за подобряване на 

проводимостта през гр. 

Златоград 

M31-B10b Природосъобраз

ни 

водозадържащи 

елементи, 

разпределени по 

целия водосбор. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

75 000 Среден Природосъобразни мерки за 

водозадържане за 

намаляване на преминаващи 

водни количества по 

склоновете, оттичащи се през 

Златоград. 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка на 

съотноше

нието 

ползи - 

разходи 

Коментар 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване на 

резистентността 

на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речни и 

дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

1 163 000 Среден Защита  на собствеността от 

наводнения при екстремни 

събития. 

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 за резистентност изискват инсталирането на подвижни контролни органи срещу наводнения 

и други съоръжения. Следователно е необходима система за предупреждение. Ако не е възможно да 

се осигури подходящо предупреждение за възникване на наводнение, възможна алтернатива би била 

мярка M23-B4 - съвременни методи за подобряване  на устойчивостта на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Следва да се провери възможността за промяна на правилата за експлоатация на язовира и всички 

свързани промени в язовирните съоръжения. 

Освен това мярката M33-B21: "Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо" вече е започнала през първия цикъл на няколко места в РЗПРН 

и следва да продължи с оглед завършване на текущите дейности. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

 

Таблица 7.11 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_05 

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, 3.2 

M33-B14a Отстраняване на тиня, наноси и 

на запушвания на речните легла. 

Дължина на водно течение (km) 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия водосбор. 

Площ на водозадържащите 

елементи (ha). 

Или 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.2 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

Брой на водозадържащите 

елементи. 

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, 2.3, 

2.4 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако е 

необходимо. 

Дължина (в km) на дигата, 

насипа или защитната стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Златоград в рамките на район 

BG3_APSFR_AR_05 са планирани следнитенови устройствени зони – жилищни, промишлени, смесени 

многофункционални зони, зони за рекреация и земеделски и горски територии с разрешение за смяна 

на предназначение. 

Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от 

наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.7. BG3_APSFR_AR_06 

Общо описание 

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

безименна река през кв. Невястата и Бяла река. Обхватът на речния тип наводнение е стеснен поради 

формата на долината. Известно наводняване на имоти в близост до реката се случва в 

урбанизираните територии на този РЗПРН. Дъждовни внезапни наводнения се случват в локални под-

водосбори и дерета, протичащи през кв. Невястата на гр. Смолян до Черна река.  

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 164 000 лева при речни наводнения и 139 000 лева при дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 163 за речен тип 

наводнения и около 236 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

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 втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна с обезпеченост 1%, 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 Директивата за наводненията, 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 

km 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 направенои 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 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. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 

(например обекти с особено значение) 

Мерки 

 Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ, са показани 

в таблица 7.12. 
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Таблица 7.12 Мерки за  BG3_APSFR_AR_06 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M31-B10b Природосъобр

азни 

водозадържащ

и елементи, 

разпределени 

по целия 

водосбор. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

194 000 Среден Природосъобразни мерки за 

водозадържане за 

намаляване на преминаващи 

водни количества по 

склоновете, оттичащи се през 

Смолян. 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване 

на 

резистентностт

а на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речни и 

дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

970 000 Среден Защита  на собствеността от 

наводнения при екстремни 

събития. 

Мерките за резистентност изискват инсталирането на подвижни контролни органи срещу наводнения 

и други съоръжения. Следователно е необходима система за предупреждение. Ако не е възможно да 

се осигури подходящо предупреждение за възникване на наводнение, възможна алтернатива би била 

мярка M23-B4 - съвременни методи за подобряване  на устойчивостта на жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

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. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Те са описани в таблица 7.13 

Таблица 7.13 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_06 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-B10b Природосъобразни водозадържащи 

елементи, разпределени по целия 

водосбор. 

Площ на 

водозадържащите 

елементи  (ha). 

Или 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

Брой на 

водозадържащите 

елементи. 

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, 2.3, 2.4 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (в km) на 

дигата, насипа или 

защитната 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. 

Допълнителен 

ретензионен обем (m3) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3  

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Смолян в рамките на район 

BG3_APSFR_AR_06 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, промишлени, 

комбинирани (жилищни и промишлени), зони за рекреация и земеделски и горски територии с 

разрешение за смяна на предназначение. Планирането на тези нови устройствени зони следва да 

вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от 

наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието 

на наводненията. 

7.5.8. BG3_APSFR_AR_07 

Общо описание 

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

Малката река и Митовска река, в рамките на землището на гр. Мадан. Обхватът на заливане като цяло 

е ограничен от речната долина.  В центъра на Мадан има зони в риск от екстремни събития. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 386 000 лева при речни наводнения и 33 700 лева при дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 33 за речен тип 

наводнения и около 14 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_AR_07: Маданска река - гр. Мадан 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%. Анализът, извършен в рамките на ПОРН през 

2020 г., потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на100 

годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с 

риск от наводнения" отпредходния цикъл на прилагане на ДН,  минали наводнения и експертна оценка. 
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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 m поради липса на 

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

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речни наводнения – р. Маданска, Малката река; 

 Дъждовни внезапни (поройни) наводнения – р. Митовска. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 и защитени по екологични причини 
територии (например обекти с особено значение) 

 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.14. 

Таблица 7.14  Мерки за  BG3_APSFR_AR_07 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M31-B10b Природосъобразн

и водозадържащи 

елементи, 

разпределени по 

целия водосбор. 

Речни 956 000 Среден Природосъобразни мерки за 

водозадържане за намаляване 

на преминаващи водни 

количества по Маданска река и 

Малката река. Това може да 

изисква инженерни съоръжения 

поради стръмния характер на 

водосбора 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M23-B4 Съвременни 

методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост 

срещу 

наводнения. 

Речни и 

дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

2 900 000 Среден Устойчивост на собствеността 

на наводнения. 

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 водни количества.   

В допълнение, изпълнението на мярката M33-B22b - Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги без допълнителни елементи на зелена инфраструктура. вече 

е започнало през първия  цикъл и ще продължи, за да бъде завършено. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е видно на таблица 7.15, 

Таблица 7.15 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_07 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-B10b Природосъобразни водозадържащи 

елементи, разпределени по целия 

водосбор. 

Площ на водозадържащите 

елементи (ha). 

Или 

Брой на водозадържащите 

елементи. 

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. 

Дължина (в km) на дигата, насипа 

или защитната стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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Бъдещо развитие 

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. Планирането на тези нови устройствени зони следва 

да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от 

наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието 

на наводненията. 

7.5.9. BG3_APSFR_AR_08 

Общо описание 

Този РЗПРН обхваща гр. Рудозем (население около 3500 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, с тесни речни долини. 

На един от притоците има язовир, но той контролира само малка част от водосбора. Очакваните 

годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност 

около 112 400 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 62 . 

Промени от първия цикъл 

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

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

Обхватът му е намален на някои места и разширен на други.  Като цяло дължината на реката е 

увеличена с 2,5 km. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение. 

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ, са показани в 

таблица 7.16.
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Таблица 7.16 Мерки за BG3_APSFR_AR_08 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на 

нови защитни 

стени или диги, 

включително 

подвижни 

контролни 

органи, ако е 

необходимо  

Речни 1 983 544 Среден Този РЗПРН е включен в първия 

цикъл, прегледан обхват. 

Насипни съоръжения с дължина около 

800 m между р. Арда и Елховска река, 

преди мястото на тяхното вливане, и 

около 1200 m по левия бряг на р. Арда 

от началото на града до моста на бул. 

България. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано на таблица 7.17. 

Таблица 7.17 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_08 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (в km) на дигата, насипа 

или защитната стена. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Рудозем в рамките на район 

BG3_APSFR_AR_08 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, промишлени, 

комбинирани (жилищни и промишлени), смесени многофункционални зони и земеделски и горски 

територии с разрешение за смяна на предназначение.  

Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от 

наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.10. BG3_APSFR_AR_100 

Общо описание 

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

притока (р. Казъл дере, безименен приток от Соколино), които протичат през гр. Момчилград 

(население 16 000 души). Съгласно сайта на общината селското стопанство, текстилът и туризмът са 

най-развитите икономически отрасли.  Очакваните годишни щети, оценен въз основа на картирането 
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на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 57 200 лева при речни наводнения и 205 000 

лева при дъждовни внезапни (поройни) наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е 

около 54 за речен тип наводнения и около 457 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

Това е нов РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение - р. Върбица. 

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

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 интегрирана превенция и контрол 

на замърсяването и SEVESO обекти) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.18. 

Таблица 7.18 Мерки за  BG3_APSFR_AR_100 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M31-B10a Залесяване и 

лесоустройство в 

гореразположените 

водосбори  

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

 27 086  Среден Задържане на поройните 

води по хълмовете над 

Момчилград (200 ha) 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи 

елементи, 

разпределени по 

целия водосбор. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

 406 135  Среден Задържане на поройните 

води по хълмовете над 

Момчилград (200 ha). 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. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

 1 421 472  Среден Момчилград (200 ha) 

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

намаляване на преминаващите водни количества, както и на 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.  

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

 

Таблица 7.19 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_100 

Код на 

мярка 

Мярка Показател Цели 

M31-

B10a 

Залесяване и 

лесоустройство в 

гореразположените 

водосбори. 

Новозалесена площ (ha). 

Площ на защитени гори (ha). 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.4 

M31-

B10b 

Природосъобразни 

водозадържащи 

Площ на водозадържащите 

елементи (ha). 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.4 
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Код на 

мярка 

Мярка Показател Цели 

елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Или 

Брой на водозадържащите 

елементи. 

M34-B13  Управление на 

земеползването в 

урбанизирани райони и 

модернизиране на УОС 

с цел увеличаване на 

инфилтрацията в 

почвите. 

Брой нови елементи на УОС за 

повишаване на инфилтрацията. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2 

Бъдещо развитие 

Няма налични устройствени планове, които да се използват за определяне на дългосрочното развитие 

в РЗПРН. Планирането на нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на 

риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете 

на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.11. BG3_APSFR_AR_101 

Общо описание 

РЗПРН BG3_APSFR_AR_101  обхваща долината на р. Перперек от с. Перперек до с. Люляково. 

Наводнения с годишна обезпеченост от 1% и 0.1% се очакват в крайречната зона и в зелени площи по 

поречието на р. Перперек, като ограничен обхват на заливане засяга градските райони на Люляково и 

- в по-малка степен - на Перперек. . Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на 

заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 7 400 лева, а очакваният годишен брой на 

хора, засегнати от наводненията е 51 въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения. 

Югоизточната част на РЗПРН попада в НАТУРА 2000 зона Родопи – Източни (Код на обекта: 

BG0001032). Това е специална защитена зона съгласно Директивата за местообитанията.  

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_AR_101: р. Перперек - от Перперек до Люляково - е включена като РЗПРН във втория 

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.  

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение - р. Перперек. 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.20. 

Таблица 7.20 Мерки за BG3_APSFR_AR_101 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване на 

резистентността 

на жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речни 55 614 Среден Мерки за резистентност на 

собствеността (временни 

прегради) в избрани жилищни 

имоти в урбанизираните зони на 

Люляково и Перперек (1,4 ha). 

Дейността ще зависи от наличието на надеждно прогнозиране на наводнения. Ако това е 

неприложимо, алтернативно може да се приложи мярка M23-B4 относно устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост срещу наводнения. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е видно в таблица 7.21. 

Таблица 7.21 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_AR_101 

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 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 
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Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.  Планирането на нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на 

риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете 

на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.12. BG3_APSFR_MA_01 

Общо описание 

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. Дължината на реката в 

обхвата на РЗПРН е около 125 км. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на 

заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 4 168 000 лева при речни наводнения и 117 000 

лева при дъждовни внезапни (поройни) наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е 

около 1774 за речен тип наводнения и около 312 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Долният участък на р. Марица формира границата между България и Гърция. По-надолу по течението 

река Марица се явява граница между Гърция и Турция. В този смисъл мерките в този РЗПРН оказват 

влияние върху водните количества и нива в трансграничния участък, което следва да се има предвид 

при подробното планиране на програмата от мерки.   

Промени от първия цикъл 

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

Славяново до гр. Любимец 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 5 периода на повторение - 

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

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

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, 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 ѝ приток Мезешка р. с общо 3.7; 3. безименна река, десен 

приток на р. Марица, протичаща през южната част наСимеоновград, 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. 
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Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията, 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; 

 Преливане на язовир - влияние на яз.  Доситеево в подязовирния участък при преливане  през 
преливника (само заплаха от наводнения) 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 интегрирана превенция и контрол 

на замърсяването и SEVESO обекти) 

 3.3 Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите и защитени по екологични причини 

територии (например обекти с особено значение) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.22. 

Таблица 7.22 Мерки за BG3_APSFR_MA_01 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или 

изпомпване за контрол на 

Речни 3 700 000 Висок Задържане на водни обеми в 

заливната равнина нагоре по 

течението от Свиленград 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

водните количества или 

нива. 

M33-B14a Отстраняване на тиня, 

наноси и на запушвания на 

речните легла. 

Речни 485 000 Висок Увеличена проводимостта 

през Свиленград 

M33-B23 Разглобяеми защитни 

съоръжения с постоянни 

фундаменти 

Речни 5 520 000 Висок Разглобяеми защитни 

съоръжения през 

Свиленград за увеличаване 

нивото на защита 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на жилищна 

и нежилищна собственост 

срещу наводнения. 

Речни 1 940 000 Среден Мерки за подобряване на 

устойчивостта на имоти, 

които попадат на 

територията на заливните 

равнини извън Свиленград 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия 

водосбор. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

194 000 Среден 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. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

323 500 Среден Подобряване на 

проводимостта на УОС през 

Симеоновград 

Мерките за Свиленград за водозадържане в гореразположени 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. Възможно е трите мерки да се комбинират .  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. 

В допълнение, мярка M33-B21 "Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо." в южната част на Свиленград, чието изпълнение е започнало 

през първия   цикъл, ще продължи, за да бъде завършена. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 
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Таблица 7.23 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_01 

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 

Допълнителен 

ретензионен 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 

(km) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

M33-B23 Разглобяеми защитни 

съоръжения с постоянни 

фундаменти 

Дължина (km) на 

разглобяеми защитни 

съоръжения срещу 

наводнения 

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 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи елементи, 

разпределени по целия водосбор. 

Площ на водозадържащите 

елементи (ha). 

Или 

Брой на водозадържащите 

елементи. 

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 

(km) 

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 (в km) на дигата, 

насипа или защитната 

стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

Бъдещо развитие 

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, промишлени, комбинирани (жилищни и промишлени), смесени многофункционални 

зони, техническа инфраструктура, зони за минно дело, зони за озеленяване и земеделски и горски 

територии с разрешение за смяна на предназначение. Планирането на тези нови устройствени зони 

следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на 

заплахата от наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на 

въздействието на наводненията. 

7.5.13. BG3_APSFR_MA_03 

Общо описание 

Районът обхваща долината на р. Сазлийка от гр. Раднево до вливането ѝ в р. Марица и притоците ѝ 

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 km. 
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Икономическите щети са най-големи в горната част на РЗПРН, в гр. Раднево, при мястото на вливане 

на трите реки. В Гипсово, Бели бряг и Рисиманово, Любеново, Гълъбово, Пясъчево, Навъсен и 

Калугерово рискът от наводнения е минимален. Съществува малък риск по притоците: 

 р. Еледжик през с. Априлово; 

 р. Соколица и притока ѝ Гюргеченска река при Мъдрец и по-надолу при Обручище. 

 Мусачка река през Мусачево 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 173 000 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 

742 . 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_MA_03: р. Сазлийка - от гр. Раднево до устието е включена 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 инфраструктурно наводнение 

(разрушаване на язовирните стени на язовири Йовина река, Раднево, Мусачево и Константиновец). 

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

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, 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 km; 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 

от предходния цикъл показа, че няма засегнати елементи в риск. Направена е лека корекция на 

геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение; 

 Инфраструктурно наводнение - разрушаване на язовирни стени на яз. Мусачево, яз. Раднево, яз. 

Йовина река, яз. Априлово. 

Специфични цели 

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

определени 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. 
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 3.2 Подобряване на защитата на промишлените обекти (основно интегрирана превенция и контрол 

на замърсяването и SEVESO обекти) 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ, са показани в 

таблица 7.24. 

Таблица 7.24 Мерки за BG3_APSFR_MA_03 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M32-B9c: Промени в 

правилата 

за 

експлоатаци

я на 

съществува

щ язовир. 

Речни 581 000 Среден Намаляване на преминаващите 

водни количества по р. Блатница, 

над Раднево Приложимостта на 

тази мярка трябва да бъде 

проверена 

M23-B3 Съвременн

и методи за 

подобряван

е на 

резистентно

стта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост

. 

Речни 194 000 Среден Защита  на собствеността с висок 

риск в Раднево и тази, която се 

наводнява поради екстремни 

събития в притоците.  Мярката 

изисква система за 

предупреждение за наводнения. 

Ако това е неприложимо, 

алтернативно може да се приложи 

мярка M23-B4 относно 

устойчивостта на жилищна и 

нежилищна собственост срещу 

наводнения. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.25 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_03 

Код на 

мярка 

Мярка Показател Цели 

M32-B9c: Промени в правилата за експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Допълнителен 

ретензионен 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 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 
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Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на общините Симеоновград, Гълъбово и Раднево, в 

рамките на район BG3_APSFR_MA_03 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, 

промишлени, комбинирани (жилищни и промишлени), смесени многофункционални зони и земеделски 

и горски територии с разрешение за смяна на предназначение. Планирането на тези нови 

устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на 

Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за 

смекчаване на въздействието на наводненията. 

 

7.5.14. BG3_APSFR_MA_04 

Общо описание 

Районът обхваща долината на р. Марица от вливането нар. Мечка при гр. Първомай до с. Райново, 

както и притоците ѝ Меричлерска р. и Арпадере. Дължината на реката в обхвата на РЗПРН е около 60 

km, а главният град е Димитровград. 

Очакваните годишни щети, въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на 

стойност около 620 000 лева при речни наводнения и 425 000 лева при дъждовни внезапни (поройни) 

наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 1 363 за речен тип наводнения и 

около 1 954 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

 

Промени от първия цикъл 

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 втория цикъл на 

ПОРН, потвърждава необходимостта от този РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна 

с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от проект "Карти на районите под заплаха и на районите с 

риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, 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 km 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 наводнения 

(разрушаване на язовирната стена на яз. Долно Белево). От района е изключен участък в долната част 

на р. Марица с дължина 4,5 km поради липса на елементи на риска. Направена е лека корекция на 

геометрията на полилинията, 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 
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 Речно наводнение – р. Марица, Меричлерска р. и Арпадере; 

 Дъждовнo градско наводнениe - град Димитровград; 

 Инфраструктурно наводнение - разрушаване на язовирната стена на яз. Долно Белево. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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  

 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ, са показани в 
таблица 7.26. 

 

Таблица 7.26 Мерки за BG3_APSFR_MA_04 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

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 

Речни 3 100 000 Среден Защита на собствеността 

при имоти в риск от 

екстремни наводнения. Ще 

е необходимо 

предупреждение за 

наводнения за прилагане 

на мерките за 

резистентност на 

собствеността 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

собственост срещу 

наводнения 

M34-B19a Отводнителни 

канали за 

отвеждане на 

повърхностни води 

като компонент на 

УОС. 

Дъждовни 

градски 

2 800 000 Среден Подобрения с УОС на 

отводнителните системи с 

цел намаляване на 

дъждовните градски 

наводнения в 

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 

защитни съоръжения, когато бъде получено предупреждение за наводнение. На практика 

комбинацията от тези мерки може да се окаже най-подходяща.  

В допълнение мярката от първи цикъл  “Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги без допълнителни елементи на зелена инфраструктура”, която следва да се приложи 

на няколко места, ще продължи и през втория цикъл, за да бъде завършено нейното изпълнение. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.27 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_04 

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 срещу наводнения 

Брой недвижими 

имоти, предмет 

на мерки за 

резистентност и 

устойчивост 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 

(km) 

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. 

Дължина (в km) 

на дигата, насипа 

или защитната 

стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.   

Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от 

наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.15. BG3_APSFR_MA_05 

Общо описание 

Районът обхваща долината на р. Марица от с. Оризари до гр. Първомай и притоците ѝ Първенецка р., 

Главен отводнителен канал (ГОК) “Марковски колектор”, Чепеларска р., Стряма и Омуровска р. 

Дължината на реката в обхвата на РЗПРН е около 109 km. Основното населено място в РЗПРН е гр. 

Пловдив.    

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 са изложени на риск само 

при обезпеченост 0,1%. Има дъждовни градски наводнения в урбанизираната територия и дъждовни 

внезапни (поройни) наводнения в града. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 1 984 000 лева при речни наводнения, около 6 862 000 лева при дъждовни 

градски наводнения и 3 233 000 лева при дъждовни внезапни (поройни) наводнения. Очакваният 

годишен брой на засегнати хора е около 3285 за речен тип наводнения, около 5434 за дъждовни 

градски наводнения  и около 19113 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_MA_05: р. Марица - от Оризари до Първомай 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%. 

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

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, 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 km за изследване на речен 

тип наводнения; 2. ГОК “Марковски колектор” с дължина 7,4 km заизследване на дъждовен внезапен 

(пороен) тип наводнения. От района е изключен участък от р. Омуровска от с. Горно Белево до 

началото на с. Плодовитово, 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. 

По отношение на типовете наводнения, освен дъждовно-внезапния (пороен) тип наводнения за ГОК 

“Марковски колектор” са добавени и дъждовни градски наводнения  за гр. Пловдив. 
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Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията 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. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 интегрирана превенция и контрол 
на замърсяването и SEVESO обекти) 

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

Мерки 

Мерките, избрани след анализа на разходите и ползите и  

мултикритерийния анализ са показани в таблица 7.28. 

Таблица 7.28 Мерки за BG3_APSFR_MA_05 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B23 Разглобяеми 

защитни 

съоръжения с 

постоянни 

фундаменти 

Речни 14 200 000 Среден При 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 km и ще е 

необходимо прогнозиране на 

наводненията, за да се издигнат 

защитите.  

Алтернатива би било трайно 

надграждане на съществуващите 



Раздел 7 – Програма от мерки 

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027”  |  146 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

защитни съоръжения (мярка M33-

B22a) 

M23-B4 Съвременни 

методи за 

подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост 

срещу 

наводнения. 

Речни 1 060 000 Среден Устойчивост на собствеността за 

имоти, наводнени при екстремни 

събития в райони, където не са 

предложени допълнителни мерки като 

издигане на диги. 

M34-B19a Отводнителни 

канали за 

отвеждане на 

повърхностни 

води като 

компонент на 

УОС. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

12 130 000 Среден УОС за ограничаване на дъждовни 

внезапни (поройни) наводнения в 

урбанизираните зони на Пловдив.   

M34-B19a  Отводнителни 

канали за 

отвеждане на 

повърхностни 

води като 

компонент на 

УОС.  

(северната част на 

гр. Пловдив) 

Дъждовни 

градски 

3 792 000 Висок УОС за ограничаване на дъждовни 

наводнения в урбанизираните зони на 

Пловдив на север от реката. 

M34-B12 Елементи на УОС 

за намаляване на 

пика на високите 

води.  

(северната част на 

гр. Пловдив) 

Дъждовни 

градски   

1 327 000 Висок УОС за ограничаване на дъждовни 

наводнения в урбанизираните зони на 

Пловдив на север от реката. 

M34-B19a  Отводнителни 

канали за 

отвеждане на 

повърхностни 

води като 

компонент на 

УОС.  

(южна част на гр. 

Пловдив) 

Дъждовни 

градски 

1 896 000 Висок УОС за ограничаване на дъждовни 

наводнения в урбанизираните зони на 

Пловдив на юг от реката. 

M34-B12 Елементи на УОС 

за намаляване на 

Дъждовни 

градски 

1 138 000 Висок УОС за ограничаване на дъждовни 

наводнения в урбанизираните зони на 

Пловдив на юг от реката. 



Раздел 7 – Програма от мерки 

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027”  |  147 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

пика на високите 

води.  

(южна част на гр. 

Пловдив) 

Освен това следните мерки от първия цикъл се пренасят във втория цикъл, за да бъде завършено 

тяхното изпълнение:  

 M33-B22b “Рехабилитация или надграждане на съществуващи защитни стени или диги без 

допълнителни 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. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Те са описани в таблица 7.29. 

Таблица 7.29 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_05 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B23 Разглобяеми защитни съоръжения с 

постоянни фундаменти 

Дължина (km) на 

разглобяеми защитни 

съоръжения 

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 

устойчивост 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 

(km) 

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. 

Дължина на водно течение 

(km) 

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. 

Дължина (в km) на дигата, 

насипа или защитната 

стена. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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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 (мярка от първия цикъл) 

в с. Мирово. 

Брой подменени 

съоръжения за 

преминаване през реката. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

Бъдещо развитие 

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. Планирането на тези нови устройствени зони 

следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на 

заплахата от наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на 

въздействието на наводненията. 

7.5.16. BG3_APSFR_MA_06 

Общо описание 

Районът обхваща поречието на р. Мечка и нейния ляв приток Чинардере от с. Дълбок извор, до 

вливането ѝ в р. Марица при гр. Първомай. Прогнозните площи на заливане показват, че някои 

населени места (Дълбок извор, Поройна) и някои промишлени зони (Първомай) са засегнати при 

наводнение с годишна обезпеченост 1%. Някои защитни съоръжения (диги и стени) вече са изградени. 

Наличието на растителност в РЗПРН е в сравнително висока степен.  Очакваните годишни щети, 

оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 37 500 

лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 59 . РЗПРН е включен в две 

зони по НАТУРА 2000 (по-специално по Директивата за местообитанията): местност р. Чинардере в 

горната част на РЗПРН и местност р. Мечка в долната част на РЗПРН. 

Промени от първия цикъл 

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 района 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 на100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти 

на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" отпредходния 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 
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 Речно наводнение - р. Мечка, р. Чинардере 

 Преливане  на язовир - изследване влиянието на яз. Златовръх (Нови извор) върху подязовирния 

участък при преливане през преливника (само заплаха от наводнение). 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.30. 

Таблица 7.30 Мерки за BG3_APSFR_MA_06 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотнош

ението 

ползи - 

разходи 

Коментар 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи 

защитни стени или 

диги с 

допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речни 397 000 Среден Предложение за интервенции 

за различните райони: 

- реконструкция на диги, по-

конкретно в урбанизираната 

част на Дълбок извор, левия 

бряг на р. Чинардере (820 m). 

- съществуващи  оградни 

стени в промишлен обект на 

север от Дълбок извор (180 

m). 

M23-B4 Съвременни методи 

за подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост срещу 

наводнения. 

Речни 197 000 Среден Промишлена зона на 

Първомай (2 ha), интервенции 

в отделни сгради, както се 

счита за целесъобразно. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 
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Таблица 7.31 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_06 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

    

M33-B22a Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. 

Дължина (km) на дига, 

насип или защитни стени. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

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. 

1.2, 2.2, 2.3 

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН. Планирането на нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск 

от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.17. BG3_APSFR_MA_08 

Общо описание 

Районът обхваща долината на р. Стряма от с. Черноземен до с. Ръжево Конаре и долното течение на 

нейния десен приток р. Пикла. В РЗПРН са идентифицирани някои зони с високи икономически щети 

при речно наводнение. Те се намират в Дълго поле и в промишлената зона на югоизток от Калояново 

(наводнение от р. Пикла); зони с ниски икономически щети са разположени на север, в района на 

Ръжево (наводнение от р. Стряма). Очакваните годишни щети са на стойност около 50 400 лева, а 

очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 125 въз основа на картирането на 

заплахата и риска от наводнения. 

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. 

Промени от първия цикъл 

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 на100 годишната вълна, изчислена в резултат от 

проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" отпредходния 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. 

Тип наводнения   
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Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Стряма, р. Пикла.  

Специфични цели 

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

определени 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 и защитени по екологични причини 

територии (например обекти с особено значение) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии 

Мерки

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 не изключва потенциалното прилагане и 

ползи от допълнителни хоризонтални мерки на ниво район за басейново управление или на 

национално ниво.    

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН. Планирането на ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, 

изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.5.18. BG3_APSFR_MA_09 

Общо описание 

Районът обхваща долината на Чепеларска р. и левите й притоци Камбурска р. и Сивковската р. в 

рамките на гр. Чепеларе. 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 отводнителни артерии, отвеждащи оттока към р. Чепеларска 

и нейните притоци. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 32 000 лева при речни наводнения и 177 000 лева при дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 29 за речен тип 

наводнения и около 90 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

Този район 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%. 
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Анализът, извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 

– 2019 г. и експертна оценка. 

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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение - р. Чепеларска. 

 Дъждовно внезапно (поройно) наводнение – р. Камбурска, р. Сивковска 
Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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; 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.34. 
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Таблица 7.34 Мерки за BG3_APSFR_MA_09 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на 

нови защитни 

стени или диги, 

включително 

подвижни 

контролни 

органи, ако е 

необходимо. 

Речни 555 324 Среден Нови защитни стени в град 

Чепеларе; левия бряг на р. 

Чепеларска след вливането 

на Сивковската река (600 m)  и 

двата бряга на Сивковската 

река (175 m на всеки бряг). 

M34-B20 Изграждане на 

нови и 

реконструкция 

на 

съществуващи 

канализационн

и системи. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

1 338 892 Среден Интегриране на 

съществуващата 

канализационна мрежа в 

рамките на урбанизираната 

зона на Чепеларе. 

Мярка M34-B20: Изграждане на нови или реконструкция на съществуващи канализационни мрежи 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 канализационна мрежа, могат да бъдат включени 

допълнителни компоненти на УОС за подобряване на дренажната мрежа. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.35 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_09 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо. 

Дължина (km) на дига, 

насип или защитни стени. 

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 

(km) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1 

Бъдещо развитие 
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Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН. Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени 

на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и 

типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.19. BG3_APSFR_MA_10 

Общо описание 

Районът обхваща 22 km от поречието на р. Потока от гр. Съединение до вливането ѝ в р. Марица. В 

него попадат гр. Съединение и с. Оризари. Очакваните годишни щети са на стойност около 90 000 

лева при речни наводнения и 215 000 лева при дъждовни внезапни (поройни) наводнения въз основа 

на картирането на заплахата и риска от наводнения. Очакваният годишен брой на засегнати хора е 

около 171 за речен тип наводнения и около 446 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

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 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, анализ на потенциални бъдещи дъждовно-градски наводнения 

в гр. Съединение 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. Към разглежданите типове наводнения е 

добавено дъждовно-градско за гр. Съединение. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение - р. Потока;  

 Дъждовно градско наводнение  - гр. Съединение. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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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Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.36. 

Таблица 7.36 Мерки за BG3_APSFR_MA_10 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M34-B19a Отводнителни канали за 

отвеждане на 

повърхностни води като 

компонент на УОС. 

Дъждовни 

градски 

339 000 Висок Нови отводнителни 

системи на принципа на 

УОС, насочени към 

дъждовни наводнения в 

Съединение – 50 ha 

M33-B15d Подмяна на мостове и 

съоръжения за 

преминаване през реки, 

които ограничават 

проводимостта и водят 

до подприщване. 

Речни 458 000 Среден Реконструкция/подмяна 

на мост на ул. 

Чардафон Велики 

M33-B22b   Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги без 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура. 

Речни 42 000 Среден Надграждане на диги 

без елементи на зелена 

инфраструктура 

(магистрала Тракия) – 

50 m 

 

В допълнение, мярката M33-B21 "Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо" вече е стартирала и ще бъде продължена през втория цикъл, за 

да бъде завършено нейното изпълнение. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.37. 
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Таблица 7.37 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_10  

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-B19a Отводнителни канали за отвеждане на 

повърхностни води като компонент на 

УОС. 

Дължина на водно 

течение (km) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

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-B22b   Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги 

без допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. 

Дължина (km) на дига, 

насип или защитни 

стени. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.4 

Бъдещо развитие 

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. Планирането на тези нови устройствени зони 

следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на 

заплахата от наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на 

въздействието на наводненията. 

7.5.20. BG3_APSFR_MA_100 

Общо описание 

РЗПРН обхваща 5,3 km от горното течение на р. Марица в рамките на гр. Костенец. Очакваните 

годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност 

около 4 100 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 37 . 

Промени от първия цикъл 

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 този по-голям район 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, но също и разделянето му на 2 по-малки района, един от които е настоящият. Това е 

направено на базата на обхвата на наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в резултат от проект 

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

прилагане на Директивата за наводненията, значими 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 
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дължина 13 km, поради факта, че моделирането в предходния цикълне е показало засегнати елементи 

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

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Марица в рамките на гр. Костенец.  

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 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. 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.38. 

Таблица 7.38 Мерки за BG3_APSFR_MA_100 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M23-B3 Съвременни методи 

за подобряване на 

резистентността на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост. 

Речни 39 000 Среден Защита на собствеността за 

малкото имоти в риск от 

екстремни наводнения. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.39. 
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Таблица 7.39 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_100 

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 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

Бъдещо развитие 

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. Планирането на ново 

устройство на територията следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, 

показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.5.21. BG3_APSFR_MA_101 

Общо описание 

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. В рамките на гр. Пазарджик изглежда има изградени отдалечени 

от реката защитни съоръжения. Някои имоти в града са изложени на риск при събитие с обезпеченост 

0,1%.  Има наводнения в по-малките градове Синитово и Мирянци.  

Най-мащабни речни наводнения настъпват при селата Огняново, Хаджиево и Триводици, след 

вливането на река Луда Яна в река Марица. Основните области на дъждовни градски наводнения са 

Пазарджик, Стамболийски и Мало Конаре. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения 

са на стойност около 1 390 000 лева при речни наводнения и 2 169 000 лева при дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения. Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 1553 за речен тип 

наводнения и около 3949 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

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 

(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 втория цикъл на ПОРН 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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в резултат от проект 

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

прилагане на Директивата за наводненията, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 

– 2019 г. и експертна оценка. 
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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 

km 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 полилинията, която представлява РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение – р. Марица, р. Яденица, р. Луда Яна; 

 дъждовно градско наводнение  – Стамболийски, Пазарджик, Мало Конаре. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.40. 

Таблица 7.40 Мерки за BG3_APSFR_MA_101 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M31-B8c: Задържане на водни 

обеми в заливната 

равнина, чрез напречни и 

надлъжни 

хидротехнически 

съоръжения или 

Речни 13 800 000 Висок Контролирано 

наводняване на обширни 

селскостопански площи в 

близост до Мененкьово и 

около вливането на р. 

Луда Яна 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

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. 

Речни 11 000 000 Висок 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 

Речни 3 700 000 Висок 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 и нежилищна 

собственост срещу 

наводнения. 

Речни 23 900 000 Среден Устойчивост на 

собствеността при имоти 

в близост до реката 

M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на 

повърхностни води като 

компонент на УОС. 

Дъждов

ни в 

урбаниз

ирани 

територ

ии 

10 400 000 Висок УОС за подобряване на 

отводняването на 

дъждовни води при 

екстремни събития в 

урбанизираните зони 
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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. 

 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.41 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_101 

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. 

Допълнителен 

ретензионен 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 (km) на дига, 

насипище или 

защитни стени. 

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 (km) на 

временни елементи 

за защита  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 (km) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2,  

Бъдещо развитие 

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, промишлени, 

културни ценности, зони за рекреация и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на 

предназначение. Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, 

изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и 
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местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието на 

наводненията. 

7.5.22. BG3_APSFR_MA_102 

Общо описание 

Този район обхваща долината на р. Воздол в рамките на с. Челопеч. В урбанизираната територия река 

Воздол е коригирана с бетоново 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. Естествени теренни форми позволяват водни количества, 

прелели от коритото на р. Воздол, да достигнат до язовира при събитие с обезпеченост 1% и 0,1%. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 500 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 3 . 

Промени от първия цикъл 

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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в резултат от проект "Карти на районите под 

заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на прилагане на Директивата за 

наводненията, значими 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 km, защото картирането от предходния цикъл на ДН показва, че няма риск от този тип 

наводнение. Направена е лека корекция на геометрията на полилинията, която представлява РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Воздол.. 
Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

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 не изключва потенциалното прилагане и 

ползи от допълнителни хоризонтални мерки на ниво район за басейново управление или на 

национално ниво.   
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Бъдещо развитие 

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. Планирането на 

ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, 

показани на Картите на заплахата от наводнения. Резултатите от картите на заплахата и на риска от 

наводнения показват, че този РЗПРН е с нисък риск, поради което се препоръчва да се извърши 

преглед в следващия цикъл на Предварителната оценка на риска от наводнения. 

7.5.23. BG3_APSFR_MA_103 

Общо описание 

BG3_APSFR_MA_103 обхваща долината на  р. Курудере и левия й 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. Курудере и левия бряг на р. Санар дере. Индустриална зона 

североизточно от гр. Златица също е засегната от наводнения от р. Санар дере; прелива от левия си 

бряг (където реката свива на запад), след което се разпростира на юг към урбанизираната територия 

на Златица. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от 

наводнения, са на стойност около 3 400 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от 

наводненията е 115 . 

Промени от първия цикъл 

Този 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 втория цикъл на  ПОРН 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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в резултат от проект 

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

прилагане на Директивата за наводненията, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 

– 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват районът обхваща долината на р. Курудере и левия ѝ приток 

Санър дере в рамките на гр. Златица. От района са изключени участък от р. Курудере над гр. Златица 

с дължина 900 m и реката след града до вливането ѝ в р. Тополница с дължина 4.5 km. Причината е, 

че картирането от предходния цикъл показа, че няма засегнати елементи в риск. Направена е лека 

корекция на геометрията на полилинията, която представлява РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Курудере и нейния ляв приток р. Санар дере 

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

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 не изключва потенциалното прилагане и 

ползи от допълнителни хоризонтални мерки на ниво район за басейново управление или на 

национално ниво.   

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Златица в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_103 са планирани следните нови устройствени зони – жилищни, промишлени 

(жилищни и промишлени), смесени многофункционални зони и зони за озеленяване. Планирането на 

ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, 

показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.5.24. BG3_APSFR_MA_104 

Общо описание 

BG3_APSFR_MA_104 обхваща долината на р. Тополница от яз. Душанци до с. Петрич. 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 

наводнение там, където заливната равнина се разширява, засягайки някои зелени площи и ограничена 

част от урбанизираната зона на с. Петрич. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на 

картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 11 800 лева, а очакваният 

годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 7 . Речната долина е защитена зона по НАТУРА. 

Промени от първия цикъл 

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 яз. Душанци и яз. Жеков вир при преливане в подязовирния участък. 

Анализът извършен в рамките на втория цикъл на ПОРН 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 
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с. Петрич до с. Поибрене с дължина 18,1 km. 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речни наводнения - р. Тополница; 

 преливане на язовир - влияние на язовир Душанци и язовир Жеков вир върху подязовирните 

участъци при преливане  

Специфични цели 

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 бързо 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, защитени територии и защитени зони 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритериалния анализ са показани в 

таблица 7.42. 

Таблица 7.42 Мерки за BG3_APSFR_MA_104 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M23-B3 Съвременни 

методи за 

подобряване на 

резистентността 

на жилищна и 

нежилищна 

собственост 

(Петрич и 

Душанци) 

Речни 60 920  Среден Около 1,5 ha 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 

Речни 101 534  Среден Около 1,5 ha нежилищна 

собственост в с. Петрич, ВЕЦ 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост срещу 

наводнения. 

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. 

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.  

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.43 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_104 

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 

устойчивост 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. 

Брой недвижими 

имоти, предмет на 

мерки за 

устойчивост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

Бъдещо развитие 

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, промишлени и 

комбинирани (жилищни и промишлени) зони. Планирането на ново устройство на територията следва 
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да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от 

наводнения. 

7.5.25. BG3_APSFR_MA_105 

Общо описание 

РЗПРН обхваща долината на Харманлийска р. и нейните десни притоци Балаклидере и Хасковска р. 

Град Хасково (население 70 000, 12-ти по големина в България) е основното населено място в РЗПРН. 

Градът е създаден преди повече от 1000 години около крепост, изградена по времето на Първото 

българско царство и е запазил значимостта си при Отоманската империя с процъфтяващо 

строителство и търговия. 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. Очакваните годишни 

щети са на стойност около 525 000 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от 

наводненията е 641 въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения. 

Районът около р. Харманлийска е част от две зони по НАТУРА 2000 по протежението на р. 

Харманлийска (Остър камък - Директива за местообитанията и р. Харманлийска - Директива за 

птиците). 

Промени от първия цикъл 

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 втория цикъл на ПОРН 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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в резултат от проект 

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

прилагане на Директивата за наводненията, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 

– 2019 г. и експертна оценка. 

По отношение на териториалния обхват, районът обхваща долината на  Харманлийска р., нейния 

десен приток  Хасковска р. и притока й р. Балаклидере.  Р. Хасковска е удължена със 650 m нагоре по 

течението след Въгларово, 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 km, 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - Харманлийска р., Хасковска р. и Балаклидере; 

 инфраструктурно наводнение - разрушаване язовирната стена на яз. Стамболийски; 

  преливане на язовир Тракиец. 

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

определени 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.44. 

 

Таблица 7.44 Мерки за BG3_APSFR_MA_105 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо 

(централна част на гр. 

Хасково) 

Речни  7 615 027  Среден 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). 

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. 

M23-B4 Съвременни методи 

за подобряване  на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост срещу 

наводнения (с 

Въгларово). 

Речни  568 589 Среден Въгларово - 8 ha 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо (Хасково-

изток). 

Речни   507 668 Среден Източна индустриална зона на 

Хасково на бул. В. Левски, 500 m 

от левия бряг. 

Макар речното легло в 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. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.45. 

Таблица 7.45 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_105 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо (централна част на гр. 

Хасково) 

Дължина (в km) на дигата, 

насипа или защитната 

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 (с 

Въгларово). 

Брой недвижими имоти, 

предмет на мерки за 

устойчивост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо (Хасково-изток). 

Дължина (km) на дига, 

насип или защитни стени. 

1.1, 2.3, 3.1 
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Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.   Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени 

на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и 

типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.26. BG3_APSFR_MA_106 

Общо описание 

Този РЗПРН обхваща приблизително 6 km от р. Узунджовска през Узунджово.  Икономическите щети 

са предимно от дъждовни внезапни наводнения в градската зона и от местните водосбори. Изглежда, 

че наводнения от реката са ограничени, освен при екстремни събития. Очакваните годишни щети, 

оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения,  са на стойност около 56 000 

лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 56 . 

Промени от първия цикъл 

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 втория цикъл на ПОРН 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 на100 годишната вълна, изчислена в резултат от проект "Карти на 

районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" отпредходния 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 ѝ в 

Харманлийска р. с дължина 13,5 km, поради липса на елементи на риск. Направена е лека корекция 

на геометрията на линията, която представя РЗПРН. 

 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 дъждовно внезапно (поройно) наводнение 
Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

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

урбанизираните територии 
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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 

 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.46. 

Таблица 7.46 Мерки за BG3_APSFR_MA_106 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M34-B19a Отводнителни канали 

за отвеждане на 

повърхностни води като 

компонент на УОС. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

678 000 Среден Подобряване на 

отводняването в рамките на 

урбанизираната зона с цел 

ограничаване на дъждовните 

наводнения 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.47. 

Таблица 7.47 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 

(km) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.1 

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.  Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени 

на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и 

типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 
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7.5.27. BG3_APSFR_MA_107 

Общо описание 

РЗПРН обхваща долината на р. Ерекдере от с. Ловец до с. Бял извор. Районът включва населените 

места Ловец, Тракия и Бял Извор. В него има два язовира със сравнително малка площ (< 25 ha). 

Прогнозирания обхват на заливане е ограничен, като в урбанизираните територии на селата в рамките 

на този РЗПРН, катоне се предвиждат големи наводнения. Очакваните годишни щети, оценени въз 

основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 2 500 лева, а 

очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 2 . 

Промени от първия цикъл 

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.  

Тип наводнения 

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Ерекдере. 

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

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 не изключва потенциалното прилагане и 

ползи от допълнителни хоризонтални мерки на ниво район за басейново управление или на 

национално ниво.  

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Стара Загора в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_107 не са планирани нови зони за устройствено развитие на територията. В случай, 

че в бъдеще се планира развитие на територията, то следва да бъде съобразено с районите в риск от 

наводнение, показани в картите на заплахата и риска от наводнения.  
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Предвид ниските икономически щети и малкия брой на засегнатите хора според оценката в картите на 

заплахата и риска от наводнения, се препоръчва този РЗПРН да бъде преразгледан в следващия 

цикъл на ПОРН.   

7.5.28. BG3_APSFR_MA_108 

Общо описание 

Този РЗПРН обхваща дъждовни градски наводнения  в Стара Загора. В град Стара Загора има 

застрашени от дъждовни наводнения обекти, свързани със здравеопазването, образованието, 

водоснабдяването и енергоснабдяването. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на 

картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 2 646 000 лева , а очакваният 

годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 7 324. 

Промени от първия цикъл 

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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 дъждовно градско наводнение - гр. Стара Загора. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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) 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.48. 
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Таблица 7.48 Мерки за BG3_APSFR_MA_108 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M34-B12 Елементи на 

УОС за 

намаляване на 

пика на високите 

води. 

Дъждовн

и градски  

6 900 000 Висок УОС за намаляване на 

пика на високите води в 

урбанизираните 

територии 

M34-B19a Отводнителни 

канали за 

отвеждане на 

повърхностни 

води като 

компонент на 

УОС. 

Дъждовн

и градски 

9 700 000 Висок Елементи на УОС за 

увеличаване на 

капацитета за 

отводняване и 

ограничаване на 

наводненията в 

урбанизираните 

територии 

M31-B10b Природосъобраз

ни 

водозадържащи 

елементи, 

разпределени по 

целия водосбор. 

Дъждовн

и градски 

390 000 Висок Природно-базирани 

решения за управление 

на риска от наводнения, 

които се прилагат по 

хълмистите райони 

около града, с цел 

намаляване на 

повърхностния отток 

Двата типа УОС са оценени като алтернативи, като всяка обхваща цялата урбанизирана територия. 

Вероятно ще бъде използван смесен вариант от водозадържане в някои райони и проводимост в други 

като част от свързана УОС система. Някои от инфилтрационните характеристики на УОС (например 

пропускливи настилки) могат да бъдат приложими на места, където няма пространство за 

водозадържане или проводимост.   

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 
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Таблица 7.49 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_107 

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 (km) 

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  

водозадържащите 

елементи (ha). 

Или 

Брой на 

водозадържащите 

елементи. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 3.2 

Бъдещо развитие 

Съгласно действащия общ устройствен план на община Стара Загора в рамките на район 

BG3_APSFR_MA_108 са планирани нови промишлени зони. Планирането на тези нови устройствени 

зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на 

заплахата от наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на 

въздействието на наводненията. 

7.5.29. BG3_APSFR_MA_11 

Общо описание 

Районът обхваща долината на р. Въча от гр. Кричим до с. Куртово Конаре. РЗПРН покрива около 10 

km от реката и включва населените места гр. Кричим и с. Куртово Конаре. Очакваните годишни щети, 

оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 110 000 

лева , а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 242 . Непосредствено над 

РЗПРН са разположени последните две стъпала от каскадата “Доспат-Въча” - язовир Въча (най-

високата язовирна стена в страната) и под него - яз. Кричим.  

Промени от първия цикъл 

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 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. Кричим 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,  минали наводнения и експертна оценка. 
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По отношение на териториалния обхват, районът е удължен надолу по течението на р. Въча с 3,4 km 

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 km 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речни наводнения - р. Въча.  

 преливане на язовир - влияние на язовир Кричим върху подязовирния участък при преливане през 
преливника  (само заплаха от наводнение)  

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.50. 

Таблица 7.50 Мерки за BG3_APSFR_MA_11 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M32-B9c Промени в правилата 

за експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речни 971 000 Среден Намаляване на 

преминаващите водни 

количества от горната част на 

течението, използвайки 

наличните язовири. 

Приложимостта на тази мярка 

трябва да бъде проверена. 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речни 388 000 Среден 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 възможна 

алтернатива при липсата на 

надеждни системи за 

прогнозиране на наводнения. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.51 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. 

Допълнителен 

ретензионен 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 

Бъдещо развитие 

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. Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид 

районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и 

местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието на 

наводненията. 
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7.5.30. BG3_APSFR_MA_12 

Общо описание 

Районът обхваща долината на Девинска р. в рамките на гр. Девин и неин безименен ляв приток, който 

протича през града. Градът е в риск от речни и дъждовни внезапни (поройни) наводнения. Очакваните 

годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност 

около 31 700 лева при речни наводнения и 158 000 лева при дъждовни внезапни (поройни) наводнения 

. Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 76 за речен тип наводнения и около 137 за 

дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, значими минали наводнения, случили се в периода 2011 

– 2019 г. и експертна оценка. 

Дъждовните внезапни (поройни) наводнения са добавени като нов тип наводнения в този РЗПРН. 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. 

Тип наводнения   

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

 речно наводнение - р. Девинска 

 дъждовно внезапно (поройно) наводнение – безименен ляв приток на Девинска река. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 интегрирана превенция и контрол 
на замърсяването и SEVESO обекти) 

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

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.52. 

 

Таблица 7.52 Мерки за BG3_APSFR_MA_12 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M34-B19a Отводнителни 

канали за 

отвеждане на 

повърхностни води 

като компонент на 

УОС. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

1 026 809 Среден 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 

M23-B4 Съвременни методи 

за подобряване на 

устойчивостта на 

жилищна и 

нежилищна 

собственост 

Речни, 

дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

99 177 Среден За избрани имоти с висок 

потенциал за щети, включително 

промишлени сгради. Не се 

предвижда за всички сгради в 

риск. 

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 от 

първия цикъл включват защитни стени, но настоящият анализ показа, че те не са разходно ефективни. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 
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Таблица 7.53 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_12 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-B19a Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води 

като компонент на УОС. 

Дължина на водно 

течение (km) 

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 

устойчивост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.2 

Бъдещо развитие 

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. 

Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от 

наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.31. BG3_APSFR_MA_13 

Общо описание 

Районът обхваща поречието на р. Стара р. (Пещерска) от гр. Пещера до вливането в р. Марица. На 

територията на района се намират следните населени места: Пещера, Бяга, Исперихово, Куртово 

Конаре, Ново село и Стамболийски.  Площта на заливане се припокрива с BG3_APSFR_MA_11, който 

се намира на съседна речна система. Очакваните годишни щети са на стойност около 214 000 лева, а 

очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 406 въз основа на картирането на 

заплахата и риска от наводнения. 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_MA_13: Стара река (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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, 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. 

Тип наводнения   
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Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 Речно наводнение. 

Специфични цели 

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

определени 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 интегрирана превенция и контрол 
на замърсяването и SEVESO обекти) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.54. 

Таблица 7.54 Мерки за BG3_APSFR_MA_13 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотнош

ението 

ползи - 

разходи 

Коментар 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи чрез 

изграждане на надлъжни 

хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на 

водните количества или нива.  

Речни 1 400 000 Среден Временно 

водозадържане в 

широкообхватната 

заливна равнина между 

Исперихово и Ново 

Село. 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на жилищна 

и нежилищна собственост. 

Речни 398 000 Среден Защита на 

собствеността от 

екстремни наводнения 

в селата нагоре по 

течението. Мярката 

изисква система за 

предупреждение за 

наводнения. Ако това е 

невъзможно, 

алтернативно може да 

се приложи мярка M23-

B4 относно 

устойчивостта на 

собствеността. 
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Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.55 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_13 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M31-B8d Временно наводняване на 

земеделски площи, където са 

необходими странично разположени 

съоръжения или изпомпване с цел 

контролиране на водното течение или 

ниво. 

Допълнителен 

ретензионен(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 

издръжливост при 

наводнения. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

Бъдещо развитие 

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, промишлени, 

комбинирани (жилищни и промишлени), смесени многофункционални зони, техническа 

инфраструктура и земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение. 

Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от 

наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.32. BG3_APSFR_MA_14 

Общо описание 

РЗПРН обхваща долината на р. Стара р. (Пещерска) и десния ѝ приток Карлъшка р. в рамките на гр. 

Батак. Очакваните годишни щети са на стойност около 23 900 лева, а очакваният годишен брой на 

хора, засегнати от наводненията е 8 въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения. 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_MA_14: Стара р. (Пещерска) - гр. Батак 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%. 

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. 
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По отношение на териториалния обхват, района е удължен нагоре по течението на Стара р. 

(Пещерска) с 1,2 km и надолу по течението с 240 m, за да обхване изцяло урбанизираната територия 

на гр. Батак. От района е изключен участък от Карлъшка р., десен приток на Стара р., 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - Стара р. (Пещерска), Карлъшка р. 

Специфични цели 

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

определени 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. 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.56. 

Таблица 7.56 Мерки за BG3_APSFR_MA_14 

Код на мярка Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B22a Рехабилитация или надграждане 

на съществуващи защитни стени 

или диги с допълнителни 

елементи на зелена 

инфраструктура. 

Речни 397 242 Среден Възстановяване на 

съществуващи защитни 

стени в рамките на 

урбанизираната зона на 

града (и двата бряга, 

общо 1000 m) 

M23-B4 Съвременни методи за 

подобряване на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна 

собственост срещу наводнения. 

Речни 82 902 Среден Мерки за устойчивост 

на собствеността в 

североизточната част 

на Батак (около 0,85 m) 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 
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Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.57. 

Таблица 7.57 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 (km) на дига, 

насипище или защитни 

стени. 

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 

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.  Планирането на нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на 

риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете 

на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.33. BG3_APSFR_MA_15 

Общо описание 

Районът обхваща 45 km 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. ОГЩ са големи, 

а щетите при събитие с обезпеченост 0,1% са в много висока степен. Има и голям брой хора в риск. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 443 000 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 

1234 . 

Промени от първия цикъл 

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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, 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, 
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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. 

Тип наводнения 

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение – р. Тополница, Елшишката р., р. Телки дере; 

 преливане  на язовир - влияние на язовир яз. Тополница върху подязовирния участък при 
преливане през преливника (само заплаха от наводнения) 

Специфични цели 

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

определени 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 
Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.58. 

Таблица 7.58 Мерки за BG3_APSFR_MA_15 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M32-B9c Промени в правилата за 

експлоатация на 

съществуващ язовир. 

Речни 194 000 Висок 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. 

Речни 970 000 Среден Естествено водозадържане 

във водосборите на 

Елшишката река и р. Телик 

дере с цел намаляване на 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

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 

изпълнение на нови насипни 

съоръжения за осигуряване 

на ретензионни обеми в 

заливните равнини. 

Речни 6 420 000 Среден Водозадържане в заливната 

равнина на селскостопански 

райони над Пазарджик 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речни 5 500 000 Среден Нови насипи нагоре по 

течението на запад и на 

север от гр. Пазарджик. 

Мерките M31-B8c и M33-B22 са алтернативни в допълнение към M32-B9c и M31-B10b за намаляване 

на преминаващи водни количества. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.59 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. 

Допълнителен 

ретензионен 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 

водозадържащите 

елементите  (ha). 

Или 

Брой на 

водозадържащите 

елементи. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2 

M31-B8c Задържане на водни обеми в 

заливната равнина, чрез напречни и 

Допълнителен 

ретензионен обем (m3) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2, 3.4 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

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. 

Дължина (km) на дига, 

насип или защитни 

стени. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 3.2 

Бъдещо развитие 

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. Планирането на тези нови устройствени зони следва да 

вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от 

наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието 

на наводненията. 

7.5.34. BG3_APSFR_MA_17 

Общо описание 

Районът обхваща долината на Чепинска р. и притоците й р. Луковица, р. Мътница и нейния приток р. 

Малка Мътница и безименна река, десен приток на Чепинска р., протичаща през с. Драгиново. Този 

РЗПРН представлява планинска област. Значими наводнения са прогнозирани за речен тип 

наводнения с 0.1% годишна обезпеченост в гр. Велинград, но по-малките наводнения са с по-незначим 

обхват. По отношение на дъждовните наводнения, с. Драгиново в северната част на РЗПРН е 

засегнато от събития с 5% годишна обезпеченост с допълнително заливане при по-големите 

наводнения. Засегнати са смесените жилищни райони, включително промишлени обекти.   

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 22 900 лева при речни наводнения и 85 400 лева при дъждовни внезапни 

(поройни) наводнения . Очакваният годишен брой на засегнати хора е около 116 за речен тип 

наводнения и около 161 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Долната част на РЗПРН (с. Драгиново) попада в зона по НАТУРА 2000, Яденица (СКЗ, Директива за 

местообитанията, код на обекта: BG0001386). 

Промени от първия цикъл 

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

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, значими 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 ѝ 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията 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 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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, защитени територии и защитени зони 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.60. 
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Таблица 7.60 Мерки за BG3_APSFR_MA_17 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речни 449 877 Среден Нови защитни стени за 

локална защита на 

застрашените промишлени 

обекти по левия бряг (175 m) и 

по десния бряг (580 m) на р. 

Чепинска във Велинград 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура. 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

218 483 Среден Обновяване или ремонт на 

съществуващи оградни стени 

за локална защита на 

застрашени промишлени 

обекти в югозападната част на 

Драгиново (550 m). 

 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.61. 

Таблица 7.61 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 (km) на дига, 

насип или защитни 

стени. 

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 (km) на дига, 

насип или защитни 

стени. 

1.1, 1.2, 2.2, 2.3 

Бъдещо развитие 

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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Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от 

наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.35. BG3_APSFR_MA_18 

Общо описание 

Районът обхваща долината на р. Мътивир от вливането на р. Баба до с. Мирово и долния участък на 

нейния десен приток - р. Баба. РЗПРН съдържа широка заливна равнина в планинска зона. Широк 

обхват на заливане при обезпеченост 5% и едно засегнато населено място при по-големи наводнения. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 48 700 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 

295 . 

Промени от първия цикъл 

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 km, поради наличие на елементи на риск. Удължение е направено и в горната част на района:   

добавен е участък от 1 km 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. 

Тип наводнения 

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Мътивир, р. Баба. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 
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 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.62. 

Таблица 7.62 Мерки за BG3_APSFR_MA_18 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B15d Подмяна на мостове и 

съоръжения за 

преминаване през реки, 

които ограничават 

проводимостта и водят до 

подприщване. 

Речни 529 074 Среден 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. 

Речни 129 913 Среден - Рехабилитация на 

съществуващи оградни 

стени покрай 

животновъдни съоръжения 

(в долната част на РЗПРН, 

след автомагистрала 

"Тракия") (370 m). 

Необходима е специална 

защита за входове. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.63 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_MA_18 

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 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-

B22a 

Рехабилитация или надграждане на 

съществуващи защитни стени или диги с 

допълнителни елементи на зелена 

инфраструктура. 

Дължина (km) на 

дига, насип или 

защитни стени. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.3   

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.  Планирането на нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на 

риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете 

на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.36. BG3_APSFR_TU_01 

Общо описание 

РЗПРН обхваща долината на р. Тунджа в рамките на гр. Елхово. Обширни наводнения се предвиждат 

и за трите типа наводнения, засягащи широки участъци на заливната равнина, в която се намира част 

от гр. Елхово и обширни гористи и зелени площи. Очакваните годишни щети, оценени въз основа на 

картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 88 000 лева, а очакваният 

годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 289. Крайречната зона и гористите райони на 

РЗПРН са част от защитена зона р Тунджа 2 от НАТУРА 2000 (СКЗ по Директивата за 

местообитанията, код на обекта: BG0000195). Урбанизираната територия е включена в СКЗ. 

Промени от първия цикъл 

Този 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 вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, 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 km) и един в долната (580 m), за изследване на речен тип 

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

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речни наводнения - р. Тунджа;  

 преливане  на язовир - влияние на язовир Жребчево върху подязовирния участък при преливане 
през преливника  
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Специфични цели 

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

определени 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 и защитени по екологични причини 
територии (например обекти с особено значение) 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.64. 

Таблица 7.64 Мерки за BG3_APSFR_TU_01 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо. 

Речни 731 043 Среден мерки по левия бряг на р. 

Тунджа, северозападна зона 

на гр. Елхово за повишаване 

нивото на защита на 

смесени жилищно-

промишлени зони 

(приблизително 1200 m) 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.65 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_TU_01 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, ако 

е необходимо. 

Дължина (km) на дига, 

насип или защитни стени. 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 
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Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.  Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени 

на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и 

типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.37. BG3_APSFR_TU_02 

Общо описание 

РЗПРН обхваща  поречието на р. Тунджа от с. Самуилово до с. Тенево. Многобройни градове и села 

са засегнати от наводнения с 1% и 0.1% годишна обезпеченост, по-конкретно: Самуилово (южно от 

градската част), Крушаре (заедно с градската част), Жельо Войвода (заедно с градската част), 

Веселиново (заедно с градската част), Ямбол (само селските райони), Ханово и Окоп (само селските 

райони). Очакваните годишни щети, оценени  са на стойност около 254 000 лева, а очакваният годишен 

брой на хора, засегнати от наводненията е 998 въз основа на картирането на заплахата и риска от 

наводнения. 

РЗПРН попада в две 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.  

Промени от първия цикъл 

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 втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, 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. 

Тип наводнения 

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речни наводнения - р. Тунджа;  

 преливане на язовир - влияние на язовир Двата чучура върху подязовирния участък при преливане 
през преливника; 

 преливане на язовир - влияние на язовир Жребчево върху подязовирния участък при преливане 
през преливника. 
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Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.66. 

 

Таблица 7,66 Мерки за BG3_APSFR_TU_02 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи на 

зелена инфраструктура. 

Речни 203 067  Среден Рехабилитация и надграждане 

на съоръжения на левия бряг на 

р. Тунджа в района северно от 

пътния мост до с. Завой (500 m) 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

(Самуилово) 

Речни 238 345  Среден Ляв бряг на р. Тунджа, южно от 

с. Самуилово (400 m). 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. (Крушаре) 

Речни 701 462  Среден Ляв бряг на р. Тунджа, южно от 

с. Крушаре (1 200 m). 

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. (Завой) 

Речни 417 104  Среден Ляв бряг на р. Тунджа, южно от 

с. Завой от моста над пътя (700 

m). Тази мярка работи в 

синергия с мярка M33-B22a, 

посочена по-горе за защита на 
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Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтир

ани 

разходи 

за 

първите 6 

години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

урбанизираната част на с. 

Завой.  

M33-B21 Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително 

подвижни контролни органи, 

ако е необходимо. 

(Веселиново) 

Речни 759 918  Среден Ляв бряг на р. Тунджа, западно 

от с. Веселиново (1 300 m). 

Допълнително са включени две мерки от първия цикъл, чието изпълнение вече е започнало. Те са:  

 M33-B21: Изграждане на нови защитни стени или диги нагоре по течението след Ямбол, 

включително подвижни контролни органи, ако е необходимо.  

 M33-B15a: Подходи за възстановяване на речни корита. 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.67 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_TU_02 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Дължина (km) на 

дига, насип или 

защитни стени. 

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 (km) на 

дига, насип или 

защитни стени. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 

M33-B15a Подходи за възстановяване на 

речни корита. 

Дължина на водно 

течение (km) 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3 

Бъдещо развитие 

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 – промишлени, комбинирани 

(жилищни и промишлени), смесени многофункционални зони, зони за рекреация и озеленяване и 
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земеделски и горски територии с разрешение за смяна на предназначение.  Планирането на тези нови 

устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на 

Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за 

смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.38. BG3_APSFR_TU_03 

Общо описание 

Районът обхваща поречието на р. Мочурица от с. Маленово до вливането ѝ в р. Тунджа. По по-

голямата част от поречието на реката има изградени диги, а степента на обрастване с растителност 

на речното корито е в средна степен (храсти и дървета). 

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 до р. Мочурица и действа 

като важен биокоридор. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картографирането на заплахата и риска от 

наводнения, са около 205 000 лева, а очакваният годишен брой засегнати хора е около 50 . Областите 

с най-големи икономически щети са урбанизираните части на Маленово, Воденичане и Чарда.  

Идентифицирана е област в повишен риск на север от с. Чарда, където се прогнозират високи ОГЩ за 

промишлената зона (125 000 лева или 61% от общите ОГЩ за този РЗПРН). 

Промени от първия цикъл 

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 втория цикъл на ПОРН, потвърждава необходимостта от този 

РЗПРН. Това е направено на базата на обхвата на вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 

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

прилагане на Директивата за наводненията, 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речни наводнения - р. Мочурица. 

Специфични цели 

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

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

 1.2 Осигуряване на бързо 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, защитени територии и защитени зони 

 3.4 Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.68. 

Таблица 7.68 Мерки за BG3_APSFR_TU_03 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Речни 358 000 Среден Оградни стени около 

индустриалната зона северно 

от Чарда, интегрирайки 

съществуващите стени (600 

m).  

Изпълнението на мярка M33-B22 може да изисква допълнително проучване, за да не се увеличи 

рискът надолу по течението, т.е. в промишлената зона на запад. Това промишлено съоръжение 

понастоящем се намира извън обхвата на прогнозираните наводнения с 1% годишна обезпеченост и 

е частично засегнато от наводнения с 0.1% годишна обезпеченост. В момента има ограда по 

периметъра на съоръжението (1 500 m).  

 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.69. 

Таблица 7.69 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_TU_03 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M33-B21 Изграждане на нови защитни стени 

или диги, включително подвижни 

Дължина (km) на дига, 

насипище или защитни 

стени. 

1.1, 1.2, 2.2, 2.3 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

контролни органи, ако е 

необходимо. 

Бъдещо развитие 

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 – промишлени, смесени 

многофункционални зони и техническа инфраструктура. Планирането на тези нови устройствени зони 

следва да вземе предвид районите, изложени на риск от наводнения, показани на Картите на 

заплахата от наводнения и местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на 

въздействието на наводненията.  

7.5.39. BG3_APSFR_TU_04 

Общо описание 

РЗПРН обхваща 77 km от р. Тунджа от яз. Копринка до яз. Жребчево. Районът обхваща долината на 

р. Тунджа от с. Бузовград до гр. Николаево, както и притоците ѝ р. Енинска, р. Мъглижка и два 

безименни притока, които протичат през с. Бузовград и гр. Николаево. В района е включена и ниската 

част на гр. Николаево. 

Обхватът на речния тип наводнение с 5% годишна обезпеченост е ограничен в голяма степен до 

речните корита (с изключение на централната част на РЗПРН, където има наводняване на заливната 

равнина), при събитие с 1% годишна обезпеченост има наводняване на земеделски площи и 

широкообхватно наводнение при 0.1% годишна обезпеченост. Крайречните периферни участъци на 

селата се наводняват при събитие с обезпеченост 0,1%.  ОГЩ са много малки по поречието на реката, 

въпреки че броят на засегнатите хора е голям. 

Дъждовни градски наводнения в гр. Николаево причиняват големи ОГЩ. Най-голям риск от дъждовни 

внезапни (поройни) наводнения има в гр. Николаево, също като при дъждовните градски. В с. 

Бузовград щетите са по-малки.  

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 36 000 лева при речни наводнения, около 603 000 лева при дъждовни градски 

наводнения  и 633 000 лева при дъждовни внезапни (поройни) наводнения . Очакваният годишен брой 

на засегнати хора е около 294 за речен тип наводнения, около 178 за дъждовни наводнения в 

урбанизираните територии  и около 257 за дъждовни внезапни (поройни) наводнения. 

Промени от първия цикъл 

BG3_APSFR_TU_04: р. Тунджа - от яз. Копринка до яз. Жребчево 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. Копринка 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 вълна с обезпеченост 1%, изчислена в резултат от 
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проект "Карти на районите под заплаха и на районите с риск от наводнения" от предходния цикъл на 

прилагане на Директивата за наводненията, 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 – единият е безименен десен приток на р. Тунджа през с. 

Бузовград, а вторият 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията 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; 

 преливане  на язовир - влияние на язовир Копринка върху подязовирния участък при преливане 
през преливника. 

Специфични цели 

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

определени следните цели:  

 1.1 Минимизиране на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 

 1.2 Осигуряване на бързо 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 интегрирана превенция и контрол 
на замърсяването 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 

 

 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.70. 
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Таблица 7.70 Мерки за BG3_APSFR_TU_04 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнение 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M31-B10b Природосъобразни 

водозадържащи 

елементи 

Дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

397 000 Висок Природосъобразно 

водозадържане за 

намаляване на 

преминаващи водни 

количества в с. Бузовград и 

между Нова махала и гр. 

Николаево  

M34-B13 Зони за инфилтрация 

чрез устойчиви 

отводнителни 

системи (УОС) в 

урбанизирани райони 

Дъждовни 

градски / 

дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

647 000 Висок Зони за инфилтрация чрез 

УОС в гр. Николаево и в 

Нова махала 

M34-B19a Отводнителни канали 

за отвеждане на 

повърхностни води 

като компонент на 

УОС. 

Дъждовни 

градски / 

дъждовни 

внезапни 

(поройни) 

971 000 Висок Зони за отводняване чрез 

УОС в гр. Николаево и в 

Нова махала 

Схемата за УОС е комбинация от елементи за инфилтрация и отводнителни канали за повърхностни 

води. 

 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.71 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

M34-B13  Управление на земеползването в 

урбанизирани райони и 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 

M34-B19a Канали за отводняване на повърхностни 

води като компонент на мрежа от УОС. 

Дължина на водно 

течение (km) 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1 

M31-B10b Природосъобразни водозадържащи 

елементи 

Площ на 

водозадържащите 

елементи (ha) или 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1 
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Бъдещо развитие 

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, промишлени, 

комбинирани (жилищни и промишлени), смесени многофункционални зони, техническа 

инфраструктура, зони за рекреация и озеленяване, културни ценности и зони за минно дело.  

Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, изложени на риск от 

наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и местоположението и типовете на 

предложените мерки за смекчаване на въздействието на наводненията. 

7.5.40. BG3_APSFR_TU_05 

Общо описание 

РЗПРН обхваща долината на р. Тунджа от гр. Калофер до с. Александрово. Той включва 

урбанизираните територии на гр. Калофер, с. Остеново и с. Александрово. 

Очакваните годишни щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, 

са на стойност около 45 800 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 

34 . 

Промени от първия цикъл 

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 наводнение с обезпеченост 1%, изчислено в 

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

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, значими 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 km от с. Александрово до гр. Павел баня и отново от р. Тунджа над гр. Калофер с дължина 2,3 km. 

Причината е, че моделирането в предходния цикъл не е показало риск от този тип наводнение. 

Направена е лека корекция на геометрията на полилинията, която представлява РЗПРН. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Тунджа. 

Специфични цели 

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

определени 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 
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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 

 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.72. 

 

Таблица 7.72 Мерки за BG3_APSFR_TU_05 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводн

ение 

Общи 

дисконтиран

и разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M33-B22a Рехабилитация или 

надграждане на 

съществуващи защитни 

стени или диги с 

допълнителни елементи 

на зелена 

инфраструктура. 

(Калофер) 

Речни 357 518 Висок Възстановяване на 

съществуващите защитни стени в 

рамките на урбанизираната част 

на гр. Калофер (около 900 m), 

Интервенциите следва да са 

съсредоточени върху местата, 

където се прогнозират 

преливания според втория цикъл 

на ПОРН и местата във висок 

риск. 

M33-B21 Изграждане на нови 

защитни стени или диги, 

включително подвижни 

контролни органи, ако е 

необходимо. (Калофер) 

Речни 148 966 Среден Нова стена или дига на десния 

бряг, северно от гр. Калофер 

(около 300 m).  

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речни 243 681 Среден Мерки за резистентност на 

собствеността (временни 

прегради) в урбанизираните зони 

на Осетеново и Александрово (6 

ha). 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) 

 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 
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Предложените мерки ще допринесат за постигането на следните конкретни цели, свързани с този 

РЗПРН: 

Таблица 7.73 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 (km) на дига, насип 

или защитни стени. 

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 (km) на дига, 

насипили защитни стени. 

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 

Бъдещо развитие 

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. Планирането на тези нови устройствени зони следва да вземе предвид районите, 

изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения и 

местоположението и типовете на предложените мерки за смекчаване на въздействието на 

наводненията. 

7.5.41. BG3_APSFR_TU_100 

Общо описание 

РЗПРН обхваща долината на р. Тунджа от с. Устрем до с. Срем, нейния десен приток Манастирска р. 

и нейния десен приток Голяма р. 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. Очакваните годишни 

щети, оценени въз основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 

11 500 лева, а очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 30 . 

Промени от първия цикъл 

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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 
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 речно наводнение - р. Тунджа, десния й приток Манастирска река и нейния десен приток Голяма 
река. 

Специфични цели 

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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.74. 

 

Таблица 7,74 Мерки за BG3_APSFR_TU_100 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводне

ние 

Общи 

дисконтирани 

разходи за 

първите 6 

години, лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шението 

ползи - 

разходи 

Коментар 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост (с. Срем) 

Речни 24 368 Среден Защита на собствеността в с. 

Срем, най-вече на левия бряг (0,6 

ha). 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 (с.Устрем). 

Речни 20 307 Среден Локална защита в с. Устрем при 

водослива на Голяма река и 

Манастирска река с цел 

предпазване на някои обекти на 

социалната инфраструктура 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН: 

Таблица 7.75 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_TU_100 

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 

1.1, 2.1, 2.2 
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Код на 

мярка 
Мярка Показател Цели 

резистентност при 

наводнения 

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН.  Планирането на ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, 

изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.5.42. BG3_APSFR_TU_101 

Общо описание 

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. Очакваните годишни щети, оценени въз 

основа на картирането на заплахата и риска от наводнения, са на стойност около 4 700 лева, а 

очакваният годишен брой на хора, засегнати от наводненията е 180 . Почти цялата територия на 

РЗПРН попада в зона от НАТУРА 2000. 

Промени от първия цикъл 

Този РЗПРН е включен в предходния 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. 

Тип наводнения   

Типовете наводнения, които са взети предвид при картирането на заплахата и риска от наводнения 

според изискванията на Директивата за наводненията са: 

 речно наводнение - р. Тунджа, Синаповска река. 

Специфични цели 

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

определени 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 

Мерки 

Мерките, селектирани след анализа на разходи и ползи и мултикритерийния анализ са показани в 

таблица 7.76. 
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Таблица 7.76 Мерки за BG3_APSFR_TU_101 

Код на 

мярка 
Мярка 

Тип 

наводнен

ие 

Общи 

дисконтира

ни разходи 

за първите 

6 години, 

лв. 

Обща 

оценка 

на 

съотно

шениет

о ползи 

- 

разход

и 

Коментар 

M23-B3 Съвременни методи за 

подобряване на 

резистентността на 

жилищна и нежилищна 

собственост. 

Речни  10 153  Среден 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) 

Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели 

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

РЗПРН. Това е показано в таблица 7.77. 

Таблица 7.77 Принос на избраните мерки за постигане на конкретните цели за  BG3_APSFR_TU_101 

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 

Бъдещо развитие 

Няма налични генерални планове, по които може да се определи дългосрочното развитие на този 

РЗПРН. Планирането на ново устройство на територията следва да вземе предвид районите, 

изложени на риск от наводнения, показани на Картите на заплахата от наводнения. 

7.6. Приоритизация на мерките на ниво район за басейново 
управление 

7.6.1. Въведение 

Този раздел предоставя обобщение на методиката за приоритизация на мерките, преглед на пълната 

Програма от мерки и списък на приоритизираните мерки.  
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7.6.2. Методика за приоритизация на мерките 

Методиката за приоритизация на мерките се базира на мултикритериен анализ. Критериите, техните 

резултати и коефициенти на тежест са избрани въз основа на анализ на критериите, използвани от 

други държави-членки на ЕС, и критериите от първия цикъл на ПУРН, както е показано в таблица 7.78. 

Мерките, които се прилагат на национално ниво или на ниво речен басейн (хоризонтални мерки), се 

считат за мерки с висок приоритет и не са включени в разширения АРП. Те са представени в раздел 

7.6.5.  

 

Таблица 7.78 Критерии, точкуване и тежестни коефициенти  при МКА 

 Критерии Коментари Точкуване 

Препоръчителни 

коефициенти за 

тежест 

1 Обща оценка на 

съотношението ползи 

- разходи 

По-висок приоритет е даден на мерките с 

по-висока обща оценка на съотношението 

ползи - разходи (получена от оценката от 

разширения АРП). В приоритизацията са 

включени само мерки с висок или среден 

брой точки. 

 30% 

Висок 100 

Среден 66 

2 Мащаб на намаления 

риск 

Мащабът на риска се определя въз основа 

на избегнатите очаквани годишни щети 

 35% 

Много висок 

Висок 

100 

80 

Среден 

Нисък 

Много нисък 

60 

40 

20 

3 Принос към 

постигането на 

националните цели 

По-висок приоритет получават мерките, 

които допринасят за постигането на голям 

брой национални цели 

 10% 

Над 50% от всички цели  100 

Между 25% и 50% от всички цели 60 

Под 25% от всички цели 33 

4 Време за изпълнение По-висок приоритет е даден на мерките, 

които постигат смекчаване на риска по-

бързо  

 5% 

Под 1 година 100 

Между 1 и 3 години 

Повече от 3 години 

60 

33 

5 Положително 

въздействие нагоре 

По-висок приоритет е даден на мерките, 

които допринасят за смекчаване на риска не 

само в конкретния РЗПРН. 

 10% 
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 Критерии Коментари Точкуване 

Препоръчителни 

коефициенти за 

тежест 

или надолу по 

течението 

Да 100 

Не 0 

6  Трансгранично 

въздействие 

Предполага се, че ПоМ няма да включват 

мерки, които имат негативно трансгранично 

въздействие. 

 5% 

Положително 100 

Неутрално 0 

7 Синергия с други 

финансови 

инструменти или 

инструменти за 

планиране 

По-висок приоритет е даден на мерките, 

които постигат множество ползи  

 5% 

Да 100 

Не 0 

 

Оценката на мащаба на намаления риск (критерий 2) се базира на намалението на очакваните 

годишни щети (ОГЩ) и очаквания годишен брой на засегнати хора. Класификацията по отношение на 

намаляването на риска от наводнения в резултат от изпълнението на мярката, е направена в 

категориите много високо, високо, средно, ниско, много ниско, с помощта на матрицата, показана на 

фигура 7.8. 

 

Фигура 7.8.  Матрица, използвана за класифициране на мащаба на намаление на риска от наводнения 
в резултат от мярката в пет степени - от много висок до много нисък 

7.6.3. Преглед на избраните мерки на ниво РЗПРН 

За Източнобеломорски район за басейново управление са избрани общо 97 мерки, които обхващат 

почти всички РЗПРН на територията на РБУ (36 от общо 41).  

Оценените мерки за BG3-APSFR-AR-02, BG3_APSFR_MA_08, BG3-APSFR-MA-102, BG3-APSFR-MA-

103 и BG3-APSFR-MA-107 са с нисък общ резултат по отношение на съотношението разходи-ползи, 

поради което за тези РЗПРН не са избрани мерки.Това не изключва потенциалното прилагане и ползи 

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

ниво.  

Разпределението на типовете мерки е показано в таблица 7.79. 

 По-малко 14  Между 14 и 160  Повече от 160 

 По-малко от 12,500 Много нисък Нисък Среден

Между 12,500 и 170,000 Нисък Среден Висок

Повече от 170,000 Среден Висок Много висок

 Защитени жители 

Избегнати 

средногодишни 

щети

Класификация на мащаба на намаление 

на риска
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Таблица 7.79 Избрани стратегически подходи и типове мерки на ниво РБУ  

Стратегически 
подход за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Тип мерки Процент на 
избраните 
мерки в РБУ 

Оценка за 
постигане на 
множество 
ползи 

Защита на 
имущество  

Устойчивост на собствеността 14,4% 0,0 

Резистентност на собствеността 9,6% 0,0 

Намаляване на 
оттока надолу по 
течението  

 Външно водозадържане/ретензия (водите се 
отклоняват от коритото и се задържат в отделна 
зона, която може да е част от заливната низина) 

3,9% 1,5 

 Язовири с комплексно предназначение 4,8% 0,2 

Естествено водозадържане (селскостопански 
райони) 

8,6% 2,5 

 Зони за водозадържане  чрез устойчиви 
отводнителни системи (УОС) в урбанизирани 
райони 

2,9% 0,8 

 Зони за инфилтрация чрез устойчиви отводнителни 
системи (УОС) в урбанизирани райони 

1,9% 0,8 

Увеличаване на 
проводимостта 
 

 Драгиране/ Понижаване на дъното 1,9% 1,3 

 Разширяване/уголемяване на речното легло 
включително поддръжка и подмяна на мостове 

9,6% 1,7 

Увеличаване на проводимостта на съществуващи 
облицовани или необлицовани корекции на реки и 
дерета. Връщане на реката в първоначалното ѝ 
естествено легло, възстановяване на стари 
меандри.  

1,0% 2,6 

 Отводнителни канали за повърхностни води (в 
урбанизирани  райони) 

10,6% 0,8 

 Канализационни системи (в урбанизирани  райони) 1% 0,2 

Защита: На сушата 
  

 Защитни стени, насипни съоръжения или диги 
(може да включва подвижни затворни/ контролни 
органи) 

17,3% 0,8 

Подобрения по съществуваща защитна 
стена/насип/дига 

9,6% 1,7 

 Разглобяеми защитни съоръжения с постоянни 
фундаменти 

1,9% 0,3 

 Временни елементи за защита от наводнения без 
постоянни фундаменти 

1,0% 0,3 

7.6.4. Приоритизация на избраните мерки на ниво РЗПРН  

В Таблица 7.80 е направен преглед на Програмата от мерки за Източнобеломорски РБУ, който 

обобщава всички мерки от индивидуалните оценки на мерките за РЗПРН. Мерките свързани с 

поддръжка и почистване на речните корита са допълнително разгледани в раздел 7.6.5. Цялостната 

програма от мерки е представена в приложение Ж.  

Таблица 7.80 Приоритизация на мерките за  Източнобеломорски РБУ 

Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

M33-B21 BG3_APSFR_AR_05 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо  

Речно Много висок 
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Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

M33-B21 BG3_APSFR_AR_06 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо  

Речно Много висок 

M32-B9a BG3_APSFR_AR_06 M32-B9a: Основно обновяване или ремонт 

на съществуващ язовир с цел 

осигуряване на защита от наводнения  

Речно Много висок 

M33-B22b BG3_APSFR_AR_07 M33-B22b: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги без допълнителни 

елементи на зелена инфраструктура 

Речно Много висок 

M33-B21 BG3_APSFR_MA_01 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо  

Речно Много висок 

M33-B22b BG3_APSFR_MA_04 M33-B22b: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги без допълнителни 

елементи на зелена инфраструктура 

Речно Много висок 

M33-B22b BG3_APSFR_MA_05 M33-B22b: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги без допълнителни 

елементи на зелена инфраструктура 

Речно Много висок 

M33-B15d BG3_APSFR_MA_05 M33-B15d: Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване през реки, 

които ограничават проводимостта и водят 

до подприщване 

Речно Много висок 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_02 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Много висок 

M33-B15a BG3_APSFR_TU_02 M33-B15a: Подходи за възстановяване на 

речни легла 

Речно Много висок 

M31-B10a BG3_APSFR_AR_100 M31-B10a: Залесяване и лесоустройство в 

гореразположените водосбори 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Висок 

M31-B10b BG3_APSFR_AR_100 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Висок 

M31-B8d BG3_APSFR_MA_01 M31-B8d: Временно наводняване на 

земеделски площи чрез изграждане на 

надлъжни хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на водните 

количества или нива 

Речно Висок 

M33-B14a BG3_APSFR_MA_01 M33-B14a: Отстраняване на тиня, наноси 

и на запушвания на речните легла 

Речно Висок 

M33-B23 BG3_APSFR_MA_01 M33-B23: Разглобяеми защитни 

съоръжения с постоянни фундаменти 

Речно Висок 

M23-B3 BG3_APSFR_MA_04 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост  

Речно Висок 

M33-B23 BG3_APSFR_MA_05 M33-B23: Разглобяеми защитни 

съоръжения с постоянни фундаменти 

Речно Висок 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_05 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

Речно Висок 
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Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_05 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

градско 

Висок 

M34-B12 BG3_APSFR_MA_05 M34-B12: Елементи на УОС за 

намаляване на пика на високите води 

Дъждовно 

градско 

Висок 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_05 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

градско 

Висок 

M34-B12 BG3_APSFR_MA_05 M34-B12: Елементи на УОС за 

намаляване на пика на високите води 

Дъждовно 

градско 

Висок 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_10 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Висок 

M33-B21 BG3_APSFR_MA_105 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо  

Речно Висок 

M34-B12 BG3_APSFR_MA_108 M34-B12: Елементи на УОС за 

намаляване на пика на високите води 

Дъждовно 

градско 

Висок 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_108 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

градско 

Висок 

M31-B10b BG3_APSFR_MA_108 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Дъждовно 

градско 

Висок 

M34-B13 BG3_APSFR_TU_04 M34-B13: Управление на земеползването 

в урбанизирани райони и модернизиране 

на УОС с цел увеличаване на 

инфилтрацията в почвите 

Дъждовно 

градско и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Висок 

M34-B19a BG3_APSFR_TU_04 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

градско и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Висок 

M33-B15d BG3_APSFR_MA_18 M33-B15d: Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване през реки, 

които ограничават проводимостта и водят 

до подприщване 

Речно Висок 

M31-B8c BG3_APSFR_MA_101 M31-B8c: Задържане на водни обеми в 

заливната равнина, чрез напречни и 

надлъжни хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на водните 

количества или водните нива.  Мярката 

включва изграждане на нови насипни 

съоръжения за осигуряване на 

ретензионни обеми в заливните равнини 

Речно Висок 

M33-B21 BG3_APSFR_MA_101 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Висок 
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Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

M33-B24 BG3_APSFR_MA_101 M33-B24: Временни елементи за защита 

от наводнения без постоянни фундаменти 

Речно Висок 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_101 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно Висок 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_101 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Речно Висок 

M31-B10b BG3_APSFR_TU_04 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Висок 

M32-B9c BG3_APSFR_AR_05 M32-B9c: Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ язовир 

Речно Среден 

M33-B14a BG3_APSFR_AR_05 M33-B14a: Отстраняване на тиня, наноси 

и на запушвания на речните легла 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_AR_05 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M31-B10b BG3_APSFR_AR_06 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_AR_06 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M31-B10b BG3_APSFR_AR_07 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Речно Среден 

M23-B4 BG3_APSFR_AR_07 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M34-B13 BG3_APSFR_AR_100 M34-B13: Управление на земеползването 

в урбанизирани райони и модернизиране 

на УОС с цел увеличаване на 

инфилтрацията в почвите 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_AR_101 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M31-B10b BG3_APSFR_MA_01 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_01 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M32-B9c BG3_APSFR_MA_03 M32-B9c: Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ язовир 

Речно Среден 
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Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

M23-B3 BG3_APSFR_MA_03 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_04 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

градско 

Среден 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_05 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M33-B22a BG3_APSFR_MA_06 M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 

Речно Среден 

M33-B22b BG3_APSFR_MA_10 M33-B22b: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги без допълнителни 

елементи на зелена инфраструктура 

Речно Среден 

M32-B9c BG3_APSFR_MA_11 M32-B9c: Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ язовир 

Речно Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_MA_11 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_12 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M31-B8d BG3_APSFR_MA_13 M31-B8d: Временно наводняване на 

земеделски площи чрез изграждане на 

надлъжни хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на водните 

количества или нива 

Речно Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_MA_13 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M32-B9c BG3_APSFR_MA_15 M32-B9c: Промени в правилата за 

експлоатация на съществуващ язовир 

Речно Среден 

M31-B10b BG3_APSFR_MA_15 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Речно Среден 

M31-B8c BG3_APSFR_MA_15 M31-B8c: Задържане на водни обеми в 

заливната равнина, чрез напречни и 

надлъжни хидротехнически съоръжения 

или изпомпване за контрол на водните 

количества или водните нива.  Мярката 

включва изграждане на нови насипни 

съоръжения за осигуряване на 

ретензионни обеми в заливните равнини 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_MA_15 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_105 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

Речно Среден 
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Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

M33-B21 BG3_APSFR_MA_105  M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M34-B19a BG3_APSFR_MA_106 M34-B19a: Отводнителни канали за 

отвеждане на повърхностни води като 

компонент на УОС 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M33-B22a BG3_APSFR_TU_02 M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_02 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_02 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_02 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_02 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_03 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M23-B4 BG3_APSFR_AR_04 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_MA_09 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M34-B20 BG3_APSFR_MA_09 M34-B20: Изграждане на нови и 

реконструкция на съществуващи 

канализационни системи 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M33-B22a BG3_APSFR_MA_18 M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 

Речно Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_AR_01 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_AR_03 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_AR_08 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M33-B22a BG3_APSFR_MA_14 M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

Речно Среден 
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Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 

M33-B21 BG3_APSFR_MA_17 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M33-B22a BG3_APSFR_MA_17 M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_MA_100 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_01 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Среден 

M33-B22a BG3_APSFR_TU_05 M33-B22a: Рехабилитация или 

надграждане на съществуващи защитни 

стени или диги с допълнителни елементи 

на зелена инфраструктура 

Речно Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_TU_05 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M23-B3 BG3_APSFR_TU_100  M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Среден 

M33-B15d BG3_APSFR_MA_10 M33-B15d: Подмяна на мостове и 

съоръжения за преминаване през реки, 

които ограничават проводимостта и водят 

до подприщване 

Речно Среден 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_01 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно Среден  

M31-B10b BG3_APSFR_AR_05 M31-B10b: Природосъобразни 

водозадържащи елементи, разпределени 

по целия водосбор 

Дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Нисък 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_06 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно Нисък 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_12 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно и 

дъждовно 

внезапно 

(поройно) 

Нисък 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_14 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно Нисък 

M23-B3 BG3_APSFR_MA_104 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Нисък 
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Код на 

мярка 
РЗПРН Мярка 

Източници 

на 

наводнение 

Приоритет 

M23-B4 BG3_APSFR_MA_104 M23-B4: Съвременни методи за 

подобряване  на устойчивостта на 

жилищна и нежилищна собственост срещу 

наводнения 

Речно Нисък 

M33-B21 BG3_APSFR_TU_05 M33-B21: Изграждане на нови защитни 

стени или диги, включително подвижни 

контролни органи, ако е необходимо 

Речно Нисък 

M23-B3 BG3_APSFR_TU_101 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Нисък 

M23-B3 BG3_APSFR_TU_100 M23-B3: Съвременни методи за 

подобряване на резистентността на 

жилищна и нежилищна собственост 

Речно Нисък 

 

Тридесет и един процента от избраните мерки са зелени и сиво-зелени, а 22% от мерките са сиви. 

Категоризацията на мерките е показана на фигура 7.9. 

 

Фигура 7.9: Категоризация на мерките в РБУ  

Прогнозната стойност на Програмата от мерки (без мерките, които вече са започнали през първия 

цикъл) е от порядъка на 205,724 милиона лева. Четиринадесет от 97-те мерки (14% от мерките) са с 

прогнозен бюджет над 5 милиона лева, и общо представляват около 69% от общия бюджет. Някои от 

мерките с най-висока стойност са свързани с подобрения на разглобяеми защити срещу наводнения 

(с постоянни фундаменти) (BG3-APSFR-MA-05), водозадържане в заливните равнини (BG3-APSFR-

MA-101) и отводнителни канали за повърхностни води в Пловдив (BG3-APSFR-MA-05).  

7.6.5. Хоризонтални мерки   

Хоризонталните мерки на национално ниво и на ниво РБУ предоставят ползи за много РЗПРН.  Тези 

мерки се считат за варианти на мерки, които са печеливши при всички обстоятелства (т.нар. “no regret” 

мерки), поради  това, че биха донесли нетни социално-икономически ползи, които надвишават 

разходите за прилагането им и ще продължават да си струват, независимо от естеството на бъдещите 

Зелени
15%

Сиви
22%

Сиво-зелени
16%

Неструктурни
24%

Меки 
структурни

23%
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климатични условия. Такива мерки като правило ще са неутрални по отношение на разходите. Всички 

те се считат за мерки с висок приоритет, поради което не са включени в разширения АРП, който е 

приложен за идентифициране на мерките на ниво РЗПРН. 

Хоризонталните мерки на ниво район за басейново управление (РБУ) са идентифицирани 

посредством методиката, описана в раздел 7.3.3. Мерките, предложени през първия ПУРН на 

национално ниво и на ниво РБУ за Източнобеломорски район, са изброени в таблица 7.81. Тази 

информация е получена от Програмата от мерки от първия цикъл.   

Таблица 7.81 Мерки на национално ниво и на ниво РБУ, идентифицирани през първия цикъл  

Вид 

мярка 
Наименование на мярката 

Приблизител

на стойност 

(в лева) 

Цели 

Мерки от 

втория 

цикъл 

  Управление на земеползването    

M24 Законодателни инициативи за предотвратяване на 

застрояването в райони на наводнения 

0 2.1 M21-B1 

M21 Забрана за застрояване в райони в риск от наводнения 0 2.1 M21-B1 

M32 Непрекъснат контрол върху  

застрояването в близост до податливи към наводнения 

райони. 

250 000 2.1 M21-B1 

  Подготвеност и реакция    

M42 Разработване и актуализация на плановете за защита от 

бедствия в частта им, която се отнася до наводненията 

 4.1, 4.2 M42-B35 

M42 / 44 Създаване на механизъм за координация, включително 

кризисен общински щаб 

50 000 6.4 M61-B42 

M53 Провеждане на две обучителни  и информационни 

кампании по проблемите, свързани с наводненията 

500 000 4.1, 4.2 M43-B36 

M35 Областни и общински програми за намаляване на риска 

от бедствия, включително и от наводнения 

330 000 4.1, 4.2, 

6.4 

M42-B35 

M43 Повишаване готовността на населението за реагиране 

при наводнения 

2 200 000 4.1 M43-B36 

M53 Организация и дейности за предотвратяване на 

наводнения и смекчаване на последиците от тях  

 4.1 M43-B36 

M43 Информиране и осигуряване на широк достъп до 

информация на всички заинтересовани страни 

150 000 4.3 M41-B34 

M41 Прогнозиране и реакция на метеорологични и 

хидроложки събития  

 4.3 M41-B34 

M43 Информиране и осигуряване на широк достъп до 

прогнози за наводнения 

100 000 4.3 M41-B34 

M44 Подобрена комуникация в рамките на речния басейн  4.3 M41-B34 

M41 Система за ранно предупреждение за водосбора на р. 

Марица 

900 000 4.3 M41-B34 

M53 Документиране на настъпилите събития и оценка на 

щетите от наводнения 

14 000 1.3 M51-

B38a 

  Инфраструктура за управление на наводненията     

M34 Управление на водните нива на язовири и ретензионни 

водохранилища Предотвратяване на преливането чрез 

диги в малките водосбори 

0 5.3 ниво 

РЗПРН  

M44 / 24 Актуализиране  на наредбите за поддържане и 

експлоатация на малките язовири 

0 5.3 Няма 

такива 

M35 Годишни инспекции на инфраструктурата за управление 

на наводненията 

 5.3 Няма 

такива 
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Вид 

мярка 
Наименование на мярката 

Приблизител

на стойност 

(в лева) 

Цели 

Мерки от 

втория 

цикъл 

M21/ M24 Реконструкция, ремонт и рехабилитация на язовири 5 890 900 5.3 ниво 

РЗПРН  

  Други    

M42 / 24 Създаване на Национален център за управление на 

водите 

6 000 000 6.2 Няма 

такива 

  Подобряване на съществуващата хидроложка 

информационна система  

 6.2 M41-B34 

M44 Изграждане на капацитет на компетентните органи, 

включително за реакция при наводнения 

262 500 6.3, 6.6 Няма 

такива 

M44 Сътрудничество с други държави (трансгранични реки) 

(Гърция и Турция) 

100 000 6.4 M61-M43 

Списъкът с мерките за втория цикъл, които следва да бъдат предприети на национално ниво и на ниво 

РБУ са представени в таблица 7.82. Те са обвързани със съответните приоритети и цели.  Това 

включва някои мерки, които са специфични за РБУ, например системата за ранно предупреждение за 

река Марица. Мерките, които се отнасят за територията на цялата страна, обикновено се разработват 

на национално ниво, но могат да се прилагат на национално ниво, общинско ниво или на ниво РБУ  в 

зависимост от конкретната мярка. Например законодателството и насоките могат да бъдат 

разработени на национално ниво, но да се прилагат на ниво РБУ. 

Има някои приоритети за управлението на наводненията, които не са напълно обхванати от 

актуализирания каталог от мерки за втория ПУРН. Те са свързани главно с институционални въпроси 

на национално ниво и включват елементи като изграждане на капацитет и ресурси за управление на 

наводненията.  В допълнение към описанията на мерките от втория ПУРН, идентифицираните мерки 

от първия цикъл се считат за „под мерки“, поради това, че са добре съгласувани с по-общите мерки от 

втория цикъл. Например, в случая с мярката от втория цикъл M43-B36 (обществена осведоменост), 

мярката от първия цикъл "Обучение и информационна кампания" е една от дейностите, необходими 

за повишаване на обществената осведоменост. 

Таблица 7.82 Мерки от втория цикъл на национално ниво и на ниво РБУ  

Цели Национални мерки Мерки на ниво РБУ 

1.3 

  

Възстановяване на 

нормалните условия 

за живот 

  

M51-

B38a 

  

Планиране на дейности по 

възстановяване след 

наводнения и утвърждаване 

на финансови механизми. 

  

M52-

B38b 

Планиране за възстановяване и 

почистване на околната среда, 

включително с оглед опасни 

материали и замърсяване. 

Включва Документиране на настъпилите 

събития и оценка на щетите от 

наводнения 

2.1 

  

Интегриране на 

устройство и 

планиране на 

територията в 

управлението на 

наводненията  

  

M21-

B1 

  

 Планиране на 

земеползването и контрол 

на устройството на 

територията при ново 

строителство: 

законодателство 

  

M21-B1 Планиране на земеползването и 

контрол на устройството на 

територията при ново 

строителство: изпълнение. 

Включва Непрекъснат контрол върху 

застрояването в близост до 

райони в риск от наводнения  
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Цели Национални мерки Мерки на ниво РБУ 

3.4 

  

  

  

Подобряване на 

водозадържащата 

способност на 

земеделски, горски 

и крайречни 

територии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Някои мерки на ниво РЗПРН 

спомагат за постигането на тази 

цел 

M31-

B10a 

Залесяване и лесоустройство в 

гореразположените водосбори. 

M31-B11  Управление на оттока чрез 

промени в управление на земите и  

мелиоративните практики с оглед 

подобряване състоянието на 

почвите в земеделски райони.  

3.5 

  

Намаляване на 

загубата на почва 

във водосборите 

  

  

  

  

  

  Някои мерки на ниво РЗПРН 

спомагат за постигането на тази 

цел 

M31-B11  Управление на оттока чрез 

промени в управление на земите и  

мелиоративните практики с оглед 

подобряване състоянието на 

почвите в земеделски райони.  

3.6 Синергия с целите 

по РДВ 

      Някои мерки на ниво РЗПРН 

спомагат за постигането на тази 

цел 

4.1 

  

  

Повишаване на  

подготвеността на 

населението за 

наводнения 

  

  

M43-

B36 

  

  

Обществена осведоменост: 

Законодателство и насоки  

  

  

M43-B36 

  

  

Обществена осведоменост. 

Програми чрез медиите  

Доставка на стоки от първа 

необходимост 

4.2 

  

  

  

Подобряване на 

реакциите на 

населението при 

наводнения 

  

  

  

M42-

B35 

  

  

Планове за действие при 

извънредни ситуации. 

Законодателство и насоки  

  

  

M42-B35 

 

Разработване на плановете 

Изпълнение на програми за 

намаляване на риска от бедствия  

  Създаване на механизъм за 

координация, включително 

кризисен общински щаб  

M42-

B37 

Планове за действие при 

извънредни ситуации за 

стопански субекти 

Законодателство и насоки  

M42-B37 Планове за действие при 

извънредни ситуации за стопански 

субекти 

Разработване на плановете 

4,3 

  

  

  

  

  

Издаване на 

предупреждения за 

наводнения за 

районите, засегнати 

от речни, дъждовни 

и крайбрежни 

наводнения 

  

  

  

  

  

M41-

B34 

  

  

  

  

  

Прогнозиране на 

наводнения и системи за 

предупреждение. 

Законодателство, насоки и 

координация 

  

  

  

  

  

M41-B34 

  

  

  

  

  

Изграждане на  системи за ранно 

предупреждение  

Изграждане на системи за ранно 

предупреждение, конкретно 

насочени към внезапни (поройни) 

наводнения  

Информиране и осигуряване на 

широк достъп до информация на 

всички заинтересовани страни 

Подобрена комуникация в рамките 

на речния басейн 

Ежедневен хидрометеорологичен 

бюлетин и издаване на 



Раздел 7 – Програма от мерки 

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027”  |  221 

Цели Национални мерки Мерки на ниво РБУ 

предупреждения в случай на 

заплаха от наводнение  

  Система за ранно 

предупреждение за водосбора на 

р. Марица  

5.1 Подобряване на 

информацията 

относно 

съществуващи 

защитни 

съоръжения и друг 

вид инфраструктура 

за управление на 

наводненията  

  Създаване на 

информационна система за 

мерките за управление на 

наводненията  

  Въвеждане в експлоатация на 

информационната система за 

мерките за управление на 

наводненията, в т.ч. събиране на 

данни.   

5.2 Осигуряване на 

поддръжка на 

речните корита, 

системите за 

отводняване и 

защитите от 

наводнения до 

адекватен стандарт. 

      Някои мерки на ниво РЗПРН 

спомагат за постигането на тази 

цел 

Контрол на 

състоянието/стандартите 

5.3 

  

  

Гарантиране на 

сигурността на 

язовирите и 

резервоарите  

  

  

  

  

  

Законодателство за 

безопасност на язовирите, 

включително актуализиране 

на разпоредбите за 

поддръжката и 

експлоатацията им  

  

  

  

  

  

Прилагане на законодателството 

за безопасност на язовирите   

Ежегодно обследване на 

язовирните стени и съоръженията 

към тях  

Поддръжка и подобрения по 

съществуващите язовири  

6.1 

  

  

Създаване на 

съвременна 

нормативна уредба 

за устройственото 

планиране на 

териториите и 

управление на 

наводнения 

  

  Разработване на 

съвременна нормативна 

уредба 

    

M61-

B41 

Научни и приложни 

изследвания и проучвания 

    

M53-

B39 

Частно и публично 

застраховане. 

M53-B39 Насърчаване на използването на 

имуществено застраховане в 

податливите към наводнения 

райони 

6.2 

  

Осигуряване на 

оперативна 

информация за 

управление на 

наводненията 

  

  

  

Създаване на Национален 

център за управление на 

водите в реално време 

  

  Подобряване управлението на 

водите на ниво РБУ 

  Подобряване на съществуващата 

хидроложка информационна 

система 

6.3 Квалификация на 

персонала, 

ангажиран с 

управление на 

наводненията 

  Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

  Създаване на капацитет на 

компетентните органи 
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Цели Национални мерки Мерки на ниво РБУ 

6.4 

  

  

Осигуряване 

адекватно 

реагиране на 

публичните 

институции и 

другите 

заинтересовани 

страни при 

наводнения 

  

  

M42-

B35 

Планове за действие при 

извънредни ситуации. 

Разработване на насоки за 

подготовка и готовност за 

изпълнение на планове за 

защита от бедствия, в т.ч. и 

наводнения; 

Координация и 

сътрудничество между 

всички нива на управление 

(национално, басейново и 

местно) в единната 

спасителна система  

    

  Трансгранични реки в 

обхвата на мерките за 

РЗПРН 

    

  Изисквания относно 

трансграничните реки: 

Създаване на механизъм за 

координация на действията 

в случай на риск от 

наводнение, включително в 

трансграничната територия;  

    

6.5 Осигуряване на 

адекватно 

финансиране за 

Програмата от 

мерки 

  Финансиране на мерките     

6.6 

  

  

Разработка на 

адекватни ресурси, 

включително 

публични и частни 

организации 

  

  

  Предоставяне на ресурси    Предоставяне на ресурси  

  Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

  Създаване на капацитет на 

компетентните органи 

M51-

B38a 

Планиране на дейности по 

възстановяване след 

наводнения и утвърждаване 

на финансови механизми. 
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7.6.6. Мерки за поддържане на речните легла  

Отлагането на наноси и развитието на растителност може да увеличи риска от наводнение поради 

въздействието върху грапавината на речното легло и потенциала за увеличаване на заплахата от 

запушвания (например при мостовете). Това може да намали проводимостта и да увеличи водните 

нива, следователно и риска от наводнения.  Наносите и растителността, обаче са и важни фактори за 

формирането на разнообразието на местообитанията в реките и оказват влияние върху 

биоразнообразието.  Колкото по-естествени и разнообразни са характеристиките на речното легло, 

толкова по-висока е екологичната му стойност.  Увеличаването на проводимостта чрез поддръжка на 

даден речен участък може да увеличи риска от наводнения в районите надолу по течението, поради 

бързото провеждане на по-големи водни количества към долуразположените райони. Поддръжката на 

речното легло следва да се планира внимателно, като въздействието на тези дейности върху 

естествената среда и в долните части на реките следва да се разбере добре, за да се гарантира, че 

може да се постигне защита на хората и имуществото от наводнение в даден участък, без да се 

увеличават рисковете за районите, разположени надолу по течението, като в същото време се 

гарантират възможно най-големи ползи за околната среда.  

През 2019 г. е изготвено ръководство за България, озаглавено „Природосъобразни методи, технологии 

и средства за почистване на речните корита“. Това ръководство разглежда най-добрите практики за 

поддръжка на речните легла (например почистване на растителността), за намаляване на ерозията 

им и за увеличаване на проводимостта на леглата, както и българската законодателна рамка, която 

ръководи тези дейности.    

Каталогът от мерки включва мерки, свързани с поддръжка и почистване на речните легла. Те са 

приложени в повечето РЗПРН по време на първия цикъл. Едно от предимствата им е относително 

ниската им цена в сравнение с повечето структурни мерки. 

Поддръжката, често пъти е най-ефективна в относително малки реки и е малко вероятно да постига 

значимо въздействие в големите реки, освен в случаите на отстраняване на запушвания около 

съоръжения в реките, което е обект на мярка M33-B14a. Важно е, също така, да се гарантира във 

времето поддържката на проектната проводимост на коригираните речни легла.  

В Приложение Ж и Приложение З от Проекта на ПУРН, са описани тези РЗПРН, в които поддръжката 

на речните легла в урбанизираните територии е важна, с цел да се гарантира постоянно във времето, 

ниво на защита на дигите и защитните стени. 

Освен в установените РЗПРН, посочени в Приложение Ж и Приложение З, хидравличната 

проводимост на речните легла на територията на Източнобеломорски РБУ, в това число извън 

границите на РЗПРН, следва да се осигури чрез извършване на редовна поддръжка в съответствие с 

реда и сроковете, определени в Закона за водите, като част от постоянната защита от вредното 

въздействие на водите.

7.7. Трансгранични реки 

Tрансгранични реки в Източнобеломорски РБУ са следните: 

 р. Тунджа: р.Тунджа е приток на р. Марица и има площ на водосбора от около 8400 km2, от 

които около 7900 km2 са в България, а останалите в Турция. Има малка граница между 

България и Турция и реката се влива в р. Марица в Турция. Няма РЗПРН, които пряко да 

засягат речния отток по границата и няма предложени големи мерки нагоре по течението, 

които биха повлияли значително течението в района на границата; 
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 р. Марица: Басейнът на р. Марица е с площ от около 53 000 km2, от които около 35 000 km2 са 

в България, а останалите в Турция и Гърция. В малък участък тя определя границата между 

България и Гърция и след това продължава по границата между Турция и Гърция. Тези 

участъци от реката са в най-долното течение на Марица (BG3_APSFR_MA_01). Програмата от 

мерки включва мерки, които биха могли да повлияят на оттока в трансграничната зона 

(включително намаляване на оттока поради съхранение и леки увеличения поради 

подобрения на проводимостта в резултат на използването на временни защитни съоръжения 

в Свиленград). 

 р. Арда: р. Арда е приток на р. Марица и има площ на водосбора от около 5800 km2, от които 

около 5200 km2 са в България, а останалите в Гърция, като само част от долното течение е в 

Гърция. Няма РЗПРН, които пряко да засягат оттока по границата и няма предложени значими 

мерки нагоре по течението, които биха повлияли на оттока по границата. 

 р. Луда река: р. Луда река е приток на р. Марица. Тя извира от България, след което реката се 

влива в Гърция. Няма идентифицирани РЗПРН по поречието на р. Луда река. 

Направеният анализ на предвидените мерки показа, че в ПоМ не са включени мерки, които имат 

трансгранично влияние. 

 

7.8. Отчитане на изменението на климата  

При оценката на риска от наводнения са използвани два сценария на изменение на климата. Това са 

представителната траектория на концентрациите (RCP) 4.5 и RCP8.5 за 2050 г. Сценарият RCP4.5 е 

описан от IPCC като междинен, а RCP8.5 обикновено се приема като най-лошия сценарий за 

изменение на климата за 2050 г. Тези два сценария за изменение на климата са използвани за оценка 

на промените по отношение на риска от наводнения за всеки РЗПРН и са определили избора на мерки.  

Каталогът от мерки (раздел 7.2) предоставя допълнителна информация относно адаптивния 

капацитет на мерките.  Следва да се отбележи, че дори при сценарий RCP8.5 за изменение на 

климата, рискът от наводнения ще се увеличи с по-малко от 10%, което е в границите на моделираната 

несигурност. 

Адаптацията към изменението на климата е и една от ползите за околната среда, които са взети под 

внимание при качествения мултикритериен анализ (MКA), интегриран в разширения анализ на 

разходите и ползите, който подпомага избора на мерки. Методът взима предвид 12 различни категории 

ползи, a ползите от адаптацията и смекчаването на въздействието на изменението на климата са с 

10% тегло в оценката на МКА.  

Всички мерки, които са включени в ПоМ, имат адаптивен капацитет към бъдещи промени в климата.  

Някои може да изискват модификации в бъдеще, а проектирането им следва да вземе предвид 

бъдещи промени в резултат от изменението на климата, например при планиране на нови защитни 

стени и насипи или при обновяване на съществуващи, следва да се предвиди евентуалното им 

надграждане за увеличаване на височината, ако това е необходимо.  Други са природни мерки за 

управление на наводненията, на които е естествено присъща способността да са по-адаптивни 

(например възстановяване на връзката със заливните равнини и рехабилитация на речни корита и 

заливни равнини - мерки M31-B8c и M33-B15a).  Мерки, свързани с устойчивост на собствеността (M23-

B4) могат да бъдат разширени, тъй като експозицията на наводнения се увеличава поради 

изменението на климата. Обикновено има максимална дълбочина на заливане, при която 

устойчивостта на отделните недвижими имоти е ефективна. Адаптивният капацитет на мерките, 

включени в Програмата от мерки спрямо бъдещи климатични промени е описан в таблица 7.83.  

Таблица 7.83 Адаптивен капацитет на мерките, включени в Програмата от мерки  
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Тип мерки 
Адаптивен капацитет на мярката спрямо изменението на 

климата 

 Резистентност на собствеността Програмите могат да бъдат разширявани, ако експозицията спрямо 
наводнения се увеличи с изменението на климата. Обикновено има 
максимална дълбочина на наводнение, при която резистентността на 
отделните недвижими имоти е ефективна. 

 Устойчивост на собствеността Програмите могат да бъдат разширявани, ако експозицията спрямо 
наводнения се увеличи с изменението на климата. Обикновено има 
максимална дълбочина на наводнение, при която издръжливостта на 
отделните недвижими имоти е ефективна. 

Защита на обекти, които са основни 
източници на замърсяване 

Програмите могат да бъдат разширявани, ако експозицията спрямо 
наводнения се увеличи с изменението на климата. Нивата на защита 
на критична инфраструктура и източници на замърсяване могат да 
бъдат увеличени с покачването на водните нива. 

 Вътрешно водозадържане/ ретензия 
(водите се задържат временно в 
речното корито и в прилежащата 
заливна низина) 

Мярката може да бъде проектирана, така че да позволява бъдещо 
адаптиране за увеличаване на отклонените водни количества чрез 
изменения на мярката или чрез допълнителни мерки. 

 Външно водозадържане/ретензия 
(водите се отклоняват от коритото и се 
задържат в отделна зона, която може да 
е част от заливната низина) 

Като природосъобразна мярка, системата може да се адаптира по 
естествен начин към изменението на климата. 

 Язовири с комплексно предназначение Степента на възможно допълнително водозадържане може да е 
ограничена. 

 Естествено водозадържане (в 
селскостопански райони) 

Като природосъобразна мярка, естествената гора може да се 
адаптира по естествен начин към изменението на климата. Ако 
приемем, че изменението на климата не променя значително 
условията, които са необходими за поддържане на здрави гори.  

 Зони за водозадържане  чрез устойчиви 
отводнителни системи (УОС) в 
урбанизирани райони 

Подходите за УОС са по-адаптивни от традиционните 
канализационни мрежи за дъждовни води и разполагат с по-голям 
присъщ капацитет за адаптиране към променяна в условията. 
Наличното пространство в градската среда ще ограничи потенциала 
за допълнителни бъдещи мерки за УОС за справяне с по-
нататъшното увеличаване на интензивността на валежите. 

Зони за инфилтрация  (градски) чрез 
устойчиви отводнителни системи (УОС) 

Подходите за УОС са по-адаптивни от традиционните 
канализационни мрежи за дъждовни води и разполагат с по-голям 
присъщ капацитет за адаптиране към променяна в условията.  
Наличното пространство в градската среда ще ограничи потенциала 
за допълнителни бъдещи мерки за УОС за справяне с по-
нататъшното увеличаване на интензивността на валежите. 

Драгиране Може да се наложи по-често отстраняването на тиня, седименти и 
запушвания, ако климатът се измени.  

Разширяване/уголемяване на речното 
легло, включително поддръжка и 
подмяна на мостове 

По-естествените реки ще разполагат с по-голяма способност за 
естествена адаптация.  Изкуствените и облицовани канали с 
еднородна форма могат да бъдат адаптирани. 

Увеличаване проводимостта на речното 
легло чрез прилагане на подходи за 
възстановяване на реки, като връщане 
на реката в първоначалното ѝ 
естествено легло, запазване и 
възстановяване на стари меандри, 
възстановяване на елементи на речното 
корито и заливаемите тераси (вкл. 
залесяване на речните брегове за 
смекчаване на ерозионните явления, 
премахване на корекции). 

Като природосъобразна мярка, натурализираният речен коридор 
може да се адаптира по естествен начин към изменението на 
климата.  Ако приемем, че изменението на климата не променя 
значително условията, които са необходими за поддържане на 
здрави гори.  
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Тип мерки 
Адаптивен капацитет на мярката спрямо изменението на 

климата 

Канали за отводняване на повърхностни 
води (градски райони) 

Подходите за УОС са по-адаптивни от традиционните 
канализационни мрежи за дъждовни води и разполагат с по-голям 
присъщ капацитет за адаптиране към променяна в условията. 
Наличното пространство в градската среда ще ограничи потенциала 
за допълнителни бъдещи мерки за УОС за справяне с по-
нататъшното увеличаване на интензивността на валежите. 

Отводняване с тръби  (градски райони) Адаптирането на твърда сива инфраструктура за отвеждане на 
дъждовни води, без това доведе до значителни смущения, е 
предизвикателство. 

Защитни стени или насипи или диги 
(може да включва шлюзове) 

Издигнатите защити могат да бъдат адаптирани чрез повдигане на 
кота било (короната) и осигуряване на земя за бъдещо разширяване 
на издигнатите защити.  Изграждането на по-здрави основи при 
първоначалната инвестиция позволява по-евтина бъдеща 
адаптация. Може да има височини на защитни съоръжения, които не 
са социално приемливи за местните общности. 

Подобрения по съществуваща защитна 
стена/насип/дига 

Подобренията в съществуващата инфраструктура могат да бъдат 
проектирани съобразно прогнозите за бъдещо изменение на 
климата. 

 

Избраните мерки на ниво РЗПРН и на ниво РБУ спомагат за постигане на целите на Националната 

стратегия за адаптация към изменението на климата и плана за действие, които определят 

наводненията като една от двете най-значими заплахи във водния сектор (другата са засушаванията).  

Стратегията идентифицира три основни категории възможности за адаптация:  

 адаптивно управление  

 проектиране, изграждане и експлоатация  

 намаляване на въздействието от природните бедствия  

ПоМ подкрепя възможностите, определени в Националната стратегия във всяка от тези три категории.  

В областта на адаптивното управление, което се изисква за справяне със сложността и несигурността, 

свързани с изменението на климата, ПоМ включва мерки за укрепване на институционалния 

капацитет, подобряване на законодателните инструменти и разпоредби и разработване на основан на 

знанието подход и научни изследвания и проучвания (мерки M61 -B42 и M61-B41).  Програмата 

допринася за преминаване към интегрирано планиране на земеползването (една от възможностите за 

адаптивно управление) посредством мерки за контрол на развитието на териториите и за управление 

на земеползването (M21-B1 и M21-B2).   

Стратегията посочва, че инфраструктурата следва да бъде устойчива, гъвкава, рентабилна и щадяща 

околната среда и това следва да се вземе предвид в целия цикъл проектиране, строителство и 

експлоатация.  Методиката, която е разработена с цел определяне на ПоМ, отдава предпочитание на 

мерките, които са по-приспособими към изменението на климата и имат потенциал за положително 

въздействие върху околната среда.  

Стратегията посочва, че по-интензивните валежи и увеличаването на непропускливите повърхности, 

използвани в урбанизираните райони са увеличили вероятността от дъждовни наводнения в градска 

среда, тъй като градските системи за отпадъчни води, които са проектирани за по-малък воден обем, 

не успяват да поемат по-високите води.   ПоМ включва мерки като УОС за намаляване на оттока, 

достигащ до отводнителните системи, както и подобрения по градските отводнителни системи. 

Стратегията подчертава че наводненията, свързани с канализационните системи в градските райони 

в България са 5 наводнения на 100 км тръбопроводи, което е повече, отколкото в други 

западноевропейски страни, при които има 1,7 наводнения на 100 км тръбопроводи.  Например УОС в 
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РЗПРН BG3-APSFR- MA-05 са с висок приоритет в ПоМ, с цел да спомогнат за намаляване на водните 

количества, които навлизат както в тръбопроводните, така и в отводнителните системи за 

повърхностни води.  

Стратегията подчертава, че е необходимо подобряване на координацията между държавната и 

общинската администрация по отношение на обобщаването на необходимата информация за 

изменението на климата и свързаните с него явления, и в частност природните бедствия каквито са 

наводненията. Разработването на подобрените КЗРН и ПУРН за втория цикъл на ДН ще спомогнат за 

подобряване на координацията.   

Стратегията посочва, че информацията за наводненията трябва да бъде систематично интегрирана в 

плановете за устройство на територията и развитие на градската среда.  КЗРН и ПУРН  ще помогнат 

на институциите на местно, регионално и национално ниво да постигнат това.     

В заключение, всички мерки в ПоМ, включително мерките, свързани със защита на собствеността, 

намаляване на оттока надолу по течението, увеличаване на проводимостта, защитни дейности и 

мерки за управление на извънредни ситуации имат като крайна цел да намалят въздействията върху 

природните бедствия (трета категория на опциите за адаптация).  Стратегията също така подчертава 

проблемите с наводненията, които възникват поради недостатъчен капацитет на канализационните 

системи и факта, че в страната до този момент не са прилагани дългосрочни мерки за устойчиво 

отводняване.  Във втория цикъл този тип подходи са изцяло взети под внимание и ПоМ включва мерки 

като устойчиви отводнителни системи (УОС), които обхващат зоните за водозадържане и 

инфилтрация, отводнителни канали за повърхностни води и тръбни участъци на отводнителните 

мрежи в урбанизираните райони. 

7.9. Идентифициране на източници на финансиране  

Основните национални и международни източници за финансиране на изпълнението на мерките, 

свързани с риска от наводнения, включват: 

 Държавен и общински бюджети;

 Европейски финансиращи инструменти и други програми;
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8. Изпълнение, мониторинг и преглед на плана

8.1. Въведение 

Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) подлежат на преглед и при необходимост 

на актуализиране на всеки шест години, съгласно изискванията на Директивата за наводненията. 

ПУРН 2022-2027 за Източнобеломорски район за басейново управление, влиза в сила след 

приемането му от Министерски съвет (МС) и се прилага до приемането на последващата 

актуализация. 

Успоредно с изпълнението на втория цикъл на ПУРН ще започне подготовката за третия цикъл на 

ПУРН, включително идентифицирането на райони със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН) до декември 2024 г. и актуализирането на картите на заплахата и риска от наводнения до 

декември 2025 г.  

Този раздел обхваща изпълнението, мониторинга и цялостния преглед на втория цикъл на ПУРН. 

8.2. Изпълнение на мерките 

Програмата от мерки (ПоМ) в ПУРН предоставя приоритизиран списък с мерки за всеки РЗПРН в 

района за басейново управление (РБУ), заедно със списък от хоризонтални мерки, които да бъдат 

изпълнени на ниво РБУ и на национално ниво. 

Стъпките за изпълнение на различните видове мерки (структурни или неструктурни мерки, 

хоризонтални на ниво РБУ или конкретни за РЗПРН и т.н.) са различни в зависимост от същността на 

мярката. Например, като правило, структурните мерки изискват подготвителни дейности, включително 

предпроектни проучвания. Стъпките за изпълнение на хоризонталните мерки изискват 

институционални дейности на национално ниво или на ниво РБУ и т.н.  

Структурните мерки са сред най-сложните, тъй като изискват изпълнение на  редица под-дейности и 

процесът на тяхното прилагане е сравнително дълъг. Съгласно националната законова и нормативна 

рамка, изпълнението на структурните мерки следва да премине през следните основни стъпки: 

1) Прединвестиционни проучвания

Прединвестиционните проучвания са необходими, за да се потвърди, че мерките са осъществими и 

че са предвидени най-добрите варианти за съответния район.  

Прединвестиционните проучвания включват също така идентифициране на всички ограничения и 

възможности, произтичащи от изпълнението на работите.  

Много от структурните мерки изискват подробно моделиране, за да се определи техният размер и 

обхват и да се демонстрира, че мерките постигат очакваните ползи с оглед намаляване на риска от 

наводнения.  

По време на етапа на прединвестиционно проучване може да бъде установена необходимост от 

промени в приоритизираните мерки в резултат на по-подробните проучвания и данни. Това може да 

включва, например, необходимостта от по-високи защитни съоръжения, коригиране на обхвата на 

защитните съоръжения, както и коригиране на зоните, където се предлагат мерки за естествена водна 

ретензия.    

Приоритизираният списък от мерки за някои РЗПРН съдържа алтернативни мерки, които намаляват 

риска от наводнения на едни и същи места. В тези малко на брой случаи ще е необходимо да се избере 

най-добрата от предложените алтернативи или тяхна комбинация, така че ползите за намаляване на 
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наводненията да се допълват, а не да се припокриват. С цел да се избегне двойно отчитане на 

разходите в ПоМ, в ПУРН са включени само разходите на алтернативата с най-високи разходи. 

В зависимост от конкретната мярка и местоположение, на етап прединвестиционно проучване е 

вероятно да са необходими и други проучвания, като например по-подробен хидроложки анализ, 

наземни проучвания и обследване на съществуващи съоръжения, оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) и др.   

2) Идеен проект

Идейният проект подпомага не само строителния процес, а също така позволява да се изготви по-

подробен разчет на разходите.  

3) Работен проект

Работните проекти, включващи чертежи и спецификации, са необходими за целите на строителните 

работи. 

4) Подготовка за строителни работи

При изпълнението на мерките трябва да се предвиди, че ще бъде необходима подготовка за 

строителите работи, включително получаване на всички необходими разрешителни и 

удовлетворяване на плановите изисквания, осигуряване на необходимото финансиране и др. 

съгласно нормативната уредба.  

5) Строителни работи

Строителният процес от началото на строителните работи до завършването включва подготовка на 

строителната площадка, разчистване на терена, изграждане на съоръженията и завършване. 

6) Въвеждане в експлоатация и предаване

Съоръженията се въвеждат в експлоатация, за да се потвърди, че са изпълнени, съгласно 

изискванията и че работят по предназначение, след което да бъдат предадени от изпълнителя на 

възложителя. Съгласно обичайната практика на договорите, след като възложителят поеме 

отговорност за съоръженията, все още следва да се съблюдава гаранционен срок за отстраняване на 

дефекти. 

7) Експлоатация

След въвеждането в експлоатация на съоръженията, започва фазата на експлоатация. На този етап 

очакваните ползи ще бъдат осигурени от завършените работи, включително намаляване на риска от 

наводнения и други предвидени ползи от мерките, например подобрения от "зелен" (екологичен) 

характер и подобрения на обществени места за отдих. 

8.3. Мониторинг и оценка на мерките 

8.3.1. Въведение 

За да се идентифицира напредъка по изпълнение на ПоМ или пък каквито и да е забавяния или 

проблеми, които засягат напредъка по дейностите, се предвижда мониторинг на изпълнение на ПоМ.  

Когато изпълнението на дадена мярка е завършено, тя започва да предоставя ползи по отношение на 

намаляване на риска от наводнения или други предвидени ползи. Ползите от повечето мерки ще 

настъпят  незабавно, но ползите от мерките с отложени ползи ще се проявят на по-късен етап. С 

увеличаване на броя на завършените мерки, ще се увеличават и ползите. 
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С цел да се установи напредъкът в изпълнението на мерките и ползите от ПУРН, ще се извършват три 

вида мониторинг, както следва: 

 Мониторинг на изпълнението

 Мониторинг на резултатите

 Мониторинг на целите

Мониторингът на изпълнението проследява напредъка по изпълнението на мерките от началото на 

програмата до момента на завършване на изпълнението на мярката, който за структурните мерки се 

счита предаване на съоръжението на възложителя.  

Мониторингът на резултатите установява кои мерки са завършени, използвайки показатели за брой, 

дължина, обем и т.н. в зависимост от типа мярка. 

Мониторингът на целите проследява постигането на целите за управление на риска от наводнения, 

след като мерките са завършени.  

Тези видове мониторинг са показани на Фигура 8.1 с оглед етапите на изпълнение на структурните 

мерки, като най-сложни. Етапите са разделени на две групи дейности, както следва: 

 Подготовка, включително прединвестиционни проучвания и идеен проект;

 Строителство, включително работен проект, подготовка за строителните дейности и

извършването на строителните работи.

Съгласно изискванията на националното законодателство, етапите на  проектиране и строителство 

могат да  варират в зависимост от сложността на обекта.  Възможно е  строителството да  включва и 

идейното проектиране, а подготовката да е само от прединвестиционно проучване. 
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Фигура 8.1 Видове мониторинг при структурните мерки 

8.3.2. Мониторинг на изпълнението 

Мониторингът на изпълнението ще се основава на ПоМ. Ще се използват следните видове показатели: 

Мерки за РЗПРН 

 Брой мерки, по които са започнали подготвителни дейности;

 Брой мерки, по които подготвителните дейности са завършени;

 Брой мерки, по които са започнали строителни дейности;

 Брой мерки, по които строителните дейности са завършени;

 Стойност на мерките, по които са започнали строителни дейности;

 Стойност на мерките, по които строителните дейности са завършени;

 Разходи за всеки РЗПРН;

 Разходи за всички РЗПРН в РБУ;

 Процент на завършените мерки във всеки РЗПРН;

 Процент на завършените мерки във всички РЗПРН в РБУ;

Програма от мерки

Експлоатация

Строителни работи

Работен проект

Идеен проект

Подготовка за строителство

Прединвестиционни 

проучвания

Въвеждане в експлоатация и 

предаване

Мониторинг на 
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(използват се показатели за 

напредък, 

вж. ПУРН Раздел 8.3.2)
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резултатите

(използват се показатели за 

резултати,

вж. ПУРН Приложение H)

Изпълнение

Мониторинг на целите 
(използват се показатели за 

риск от наводнения,
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 Други

Хоризонтални мерки: 

 Брой мерки, по които е започнала работа;

 Брой мерки, които са завършени;

 Разходи за РБУ;

 Процент на завършените мерки в РБУ;

 Други

8.3.3. Мониторинг на резултатите 

Тази контролна дейност дава отчет за изпълнените мерки въз основа на показателите, посочени в 

Каталога от мерки и възпроизведени в таблицата в Приложение H. Мерните единици са посочени в 

таблицата и включват брой, дължина, обем или площ в зависимост от типа мярка.  

Ще са необходими базови стойности за всеки показател, за да се проследява цялостният напредък. 

Те ще се основават на предполагаемите дати на завършване в ПоМ.  

8.3.4. Мониторинг на целите 

Мониторингът на целите ще се основава на ползите от всяка мярка, след като същата бъде 

завършена, т.е. на степента, до която целите на ПУРН са постигнати. Показателите ще са тези, 

свързани с приоритетите и целите на мерките, съгласно посоченото в Раздел 6.  

Приоритетите и целите на управлението на риска от наводнения са изброени в Таблица 6.1. 

Показателите за мониторинг на целите са изброени в Таблица 6.2, а методите за изчисляване са 

дадени в Таблица 6.3.  

Таблица 8.1 обобщава приоритетите и целите, които са обхванати от мониторинга на целите за РЗПРН 

и за хоризонталните мерки. Освен това в Таблица 8.1 са посочени също институционалните 

приоритети и цели (приоритет 5). 

Таблица 8.1 Обобщение на целите за мониторинг на ползите 

Приоритет Цели (виж Таблица 6.1) 

Мерки за РЗПРН 

1 Защита на човешкия живот и общественото здраве 1.1, 1.2 и 1.3 

2 Защита на средата на обитаване и културното 

наследство 

2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 

3 Повишаване на защитата на околната среда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 

Хоризонтални мерки 

4 Подобряване на осведомеността, подготвеността и 

реакциите на населението 

4.1, 4.2 и 4.3 

Институционални мерки 

5 Административен капацитет, солидарност, данни и 

информация, бъдещи рискове, финансиране и ресурси 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 

и 5.8 

За всеки показател ще са необходими базови стойности, които да позволят да се оценят промените в 

риска от наводнения в резултат на ПоМ. Базовите стойности ще се изчисляват на следните нива: 
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 На ниво РЗПРН при мерки за РЗПРН;

 На ниво РБУ при хоризонтални мерки;

 На национално ниво при институционални мерки.

Стойностите на показателите ще бъдат обобщени, за да се осигури цялостна оценка на напредъка 

спрямо целите на ниво РБУ и на национално ниво.  

8.3.5. Пример за мониторинг 

В този раздел е представен пример за мониторинг на отделна структурна мярка със следните 

подробности. 

Мярката се състои от елементи на УОС за намаляване на пика на високите води, а именно 200 

елемента на стойност 500 000 лв. в урбанизирана зона с площ от 10 хектара. Графикът за изпълнение 

е както следва: 

 Подготвителни дейности: 0 до 6 месеца

 Строителни дейности: 7 до 18 месеца

Целите от националния списък са както следва: 

 Цел 1.1: Намаляване на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения: 50 души

 Цел 1.2: Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи: 10 ha

 Цел 2.1: Намаляване на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения: 20 имота

 Цел 3.1: Подобряване на защитата на канализационните системи (т.е. намаляване на притока

към канализационните системи): 10 ha

Базовите (т.е. планираните) показатели за тази мярка са представени в Таблица 8.2. В този случай 

показателите са изчислени за края на 12-тия месец (т.е. по време на строителната фаза) и края на 24-

тия месец (т.е. след завършване). 

Таблица 8.2 Пример за изчисляване на базов показател 

Показател 

Стойности 

12 

месеца 

24 

месеца 

Мониторинг на изпълнението 

Брой мерки, по които са започнали подготвителни дейности 1 1 

Брой мерки, по които подготвителните дейности са завършени 0 1 

Брой мерки, по които са започнали строителни дейности 1 1 

Брой РЗПРН, в които строителните дейности са завършени 0 1 

Стойност на мерките, по които са започнали строителни дейности 500 000 500 000 

Стойност на мерките, по които строителните дейности са завършени 0 500 000 

Мониторинг на резултатите 

Брой нови елементи на УОС за намаляване на пика на високите води 0 200 
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Показател 

Стойности 

12 

месеца 

24 

месеца 

Мониторинг на целите 

1.1 Намаляване на броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения 0 50 

1.2 Осигуряване на бързото отвеждане на водите при интензивни валежи 

(урбанизирани територии) 

0 10 ha 

2.1 Намаляване на броя на жилищните имоти, засегнати от наводнения 0 20 

3.1 Подобряване на защитата на канализационните системи (т.е. намаляване на 

притока към канализационните системи) (урбанизирани територии) 

0 10 ha 

Общата стойност на базовите показатели се изчислява чрез агрегиране на тези стойности за всички 

мерки във всеки РЗПРН, за всички мерки във всеки РБУ и накрая за всички мерки на национално ниво. 

След това ще бъдат получени  действителните стойности за всеки показател към всяка отчетна дата. 

Общите стойности ще бъдат изчислени и сравнени с базовите стойности, за да се установи 

напредъкът спрямо заложеното в плана.  

8.3.6. Отговорности за извършването на мониторинг 

Компетентните институции, извършващи мониторинг и контрол на изпълнението на мерките от ПУРН, 

са:  

- Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – координира и обобщава изпълнението на 

програмите от мерки на плановете за управление на риска от наводнения, въз основа на събраната 

информация на национално ниво и на постъпилата анализирана информация от басейновите 

дирекции, която ежегодно до края на месец март представя на Координационния съвет по водите за 

обсъждане; 

- Басейновите дирекции (БД): 

 събират, обобщават и анализират информацията за изпълнението на мерките на ниво РБУ;

 контролират изпълнението на програмите от мерки, съгласно чл.187, ал.1, т.11 от ЗВ.

Мониторингът и оценката на мерките, изпълнявани в рамките на втория цикъл на ПУРН, ще се 

извършват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това ще става въз основа на 

информация, предоставяна от други организации, включително: 

 басейновите дирекции (БД) по отношение на хоризонталните мерки на ниво РБУ и дейности в

рамките на РЗПРН, които се ръководят от БД;

 общините по отношение на мерките в РЗПРН, за които отговарят.

8.4. Обобщение на мерките в ПоМ 

8.4.1. Класифициране на мерките като касаещи източник, път или рецептор  

Мерките са класифицирани като мерки, които засягат източника, пътя или рецептора. По отношение 

на наводненията те са определени, както следва: 
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 Източник – Първоизточника на наводнение (напр. река, интензивни валежи);

 Път – Това е маршрутът, по който преминаващите водни количества при наводнения

достигат до рецепторите. За да възникне заплаха, трябва да има път.

 Рецептор – Под рецептор се разбира субект/обект, който може да пострада от наводнението

(напр. човек, сграда, местообитание).

Например, в случай че водни количества прелеят извън коритото на река по бреговете й (източника), 

наводненията могат да се разпространят през заливната равнина (пътя) и да наводнят жилища 

(рецептора), които да претърпят материални щети (вреда или последствие). Уязвимостта на 

рецептора може да бъде смекчена чрез увеличаване на устойчивостта му към наводнение. Тази 

концепция е представена на Фигура 8.2. 

Фигура 8.2 Концепция за източник-път-рецептор 

8.4.2. Брой мерки и разходите за тях 

Общият брой на мерките в Източнобеломорски РБУ (BG3) е 145 на обща стойност около 205,7 млн. 

лв. Те включват 97 мерки за РЗПРН и 48 хоризонтални мерки. Броят и разходите за мерките за РЗПРН 

са разбити по следните категории във Фигура 8.3 (брой) и Фигура 8.4 (цена): 

 Мерки, засягащи източника на наводнение (например естествено управление на

наводненията или водозадържане при наводнения);

 Мерки, засягащи пътя на наводнение (например защитни съоръжения);

 Мерки, засягащи както източника, така и пътя на наводнение (например разширяване на

коритото или УОС);

 Мерки, засягащи рецепторите (например устойчивост на собствеността).

На Фигура 8.5 е представена разбивка на разходите за мерките за РЗПРН въз основа на типа мярка 

по следните категории: 

 Сиви (например нови защитни стени);

 Сиво-зелени (например външно водозадържане (водите се отклоняват от коритото и се

задържат в отделна зона), включително инженерни съоръжения);

 Зелени (например природосъобразни елементи за намаляване на пика на високите води);

 Меки структурни (например поддръжка на речни корита);

 Неструктурни (например устойчивост на собственост);

 Агрегирани.

На Фигура 8.6 е представена общата цена за всички мерки в следните категории: 

 Мерки за готовност;

Източник

(напр. река)

Рецептори

(напр. хора и сгради в 

заливната равнина)

Път

(напр. насипно 

съоръжение,

заливна равнина)
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 Мерки за превенция;

 Мерки за защита;

 Мерки за възстановяване и преглед.

Фигура 8.3 Брой мерки за РЗПРН, допринасящи за вариантите за управление на риска от наводнения 

Фигура 8.4 Обща цена на мерките за РЗПРН, категоризирани по тяхното въздействие върху източник, 
път или рецептор 

Експозиция 

(рецептор)

0

Заплаха (път)

33

Заплаха 

(източник и път)

28Заплаха (източник 
и път), уязвимост и 

експозиция 

(рецептор) 0

Заплаха 

(източник) 18

Уязвимост и 
експозиция 

(рецептор) 25

Агрегирани 0
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Фигура 8.5 Обща цена на мерките за РЗПРН, категоризирани по тип 

Фигура 8.6 Обща цена на мерките, категоризирани по това, дали са насочени към готовност, 
превенция, защита, възстановяване и преглед 
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8.4.3. Подробна таблица относно изпълнението на избраните мерки 

Таблицата в Приложение З представя подробен списък на всички приоритетни мерки заедно със 

свързаните разходи и време за изпълнение, включително подготвителни дейности и строителни 

работи.  

Тук не са включени структурни мерки от първия цикъл, които са завършени или са в процес на 

изпълнение, тъй като се приема, че вече е отпуснато финансиране и дейностите ще бъдат завършени. 

В таблицата също така са посочени разходите за мерките, потенциалните източници на финансиране 

и отговорните органи, заедно с показателите за постигнати резултати, които се споменават в раздел 

8.3.3. 

В таблицата също така са посочени мерките от първия цикъл, които се пренасят във втория цикъл.  

Колоната „График за изпълнение по години” ще бъде попълнена след обществените консултации в 

окончателния проект на ПУРН като изпълнението на някои мерки се очаква да продължи в третия 

цикъл на прилагане на Директивата за наводненията. Тази информация ще бъде добавена в 

таблицата след периода на консултациите. 

8.5. Източници на финансиране 

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) 

МКВП финансира дейности за превенция, контрол и смекчаване на последиците от бедствия, 

включително: 

 Почистване на речни корита; 

 Премахване на дървета, стволове, храсти и паднали или застрашени от падане във водното 

корито дървета; 

 Защита на речните брегове от ерозия, брегоукрепителни дейности и опазване на крайречната 

растителност; 

За почистването на речните корита в населените места общината назначава междуведомствена 

комисия, включваща представители на ОУПБЗН, експерти по околната среда и други технически лица. 

В неурбанизираните територии почистването на речните корита се организира и координира от 

съответния областен управител. 

Оперативни програми (ОП) 

Оперативните програми са свързани с регионалното развитие и развитието на селските райони. 

Програми като „Региони за растеж“ могат да осигурят финансиране за проекти за възстановяване на 

защитни съоръжения, корекции на реки, възстановителни дейности и др. Проектите се изпълняват от 

общините. Други програми като „Околна среда“ могат да осигурят финансиране за мерки за 

подобряване на защитата и готовността на населението за адекватна реакция при наводнения. 

8.6. Мониторинг и преглед на ПУРН  

Напредъкът по изпълнението на втория цикъл ПУРН се докладва ежегодно от басейновата дирекция. 

За целта се изготвя доклад, който събира и обобщава информацията за изпълнението на мерките въз 

основа на данни, предоставени от отговорните институции.  
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Годишният доклад съдържа резултатите от програмата за мониторинг, представяйки действителните 

постижения в сравнение с базовото ниво. В доклада ще бъдат идентифицирани постигнатите успехи 

и областите, в които е необходимо подобрение.  

Годишните доклади служат като междинни оценки на изпълнението на Програмата от мерки. В края 

на третия цикъл на прилагане на Директивата за наводненията, ще бъде изготвен подробен 

окончателен доклад за изпълнението на втория цикъл. 

8.7. Заключения 

ПУРН 2022-2027 надгражда постигнатото през първия планов период и подобрява подхода за 

управление на риска от наводнения в България. 

ПУРН е ключов източник на информация за по-нататъшното управление на риска от наводнения в 

България и прилагане на дейностите, необходими за управление на риска. 

По време на шестгодишния период на действие на ПУРН знанията и разбирането за риска от 

наводнения в България ще продължават да се променят и подобряват с появата на нова информация 

и възприемането на нови технологии. Това от своя страна ще осигури необходимата информираност 

за разработването и изпълнението на свързаните мерки и цели на ПУРН и ще подпомогне започването 

на процеса на изготвяне на третия шестгодишен период на планове за управление на риска от 

наводнения след 2027 г. 
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Раздел 9 

Координация с Рамковата 

директива за водите и други 

приложими директиви на ЕK 

Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление -  2022-2027 
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9. Координация с Рамковата директива за водите 
и други приложими директиви на ЕK   

9.1. Въведение 

Съгласно изискванията на Закона за водите, мерките за намаляване на риска от наводнения в ПУРН 

следва да са в съответствие с целите на други директиви. Така например мерките се очаква: 

 да допринасят за постигането на добро състояние на водите, съгласно Рамковата директива 

за водите (РДВ); 

 да имат принос към целите на директивите за птиците и за местообитанията; 

 да спомагат за намаляване на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, 

като част от Директивата Севезо. 

В тази раздел се разглеждат пресечните точки между Директивата за наводненията и други директиви 

на ЕС и се показва как разработената ПоМ осигурява по-широк диапазон от ползи с оглед постигане 

на целите по разглежданите директиви. 

9.2. Пресечни точки между Директивата за наводненията и 
други приложими директиви на ЕС 

9.2.1. Директивата за наводненията и Рамковата директива за водите 
(РДВ) 

Основната цел на Рамковата директива за водите (РДВ) е да подобри подхода за управление на 

водните тела, така че да способства за опазване на водите и за устойчивото им използване. Тя 

насърчава интегриран подход за управление на водите в рамките на водосбори и отчитане на 

движението на водата през хидроложкия цикъл. РДВ изисква изготвяне на План за управление на 

речните басейни (ПУРБ) за всеки речен басейн. При планирането и управлението по Директивата за 

наводненията и Рамковата директива за водите в България се използва една и съща географска 

единица, т.е. района за басейново управление (РБУ).  

В силно урбанизираните райони, за да се изпълнят необходимите приоритети и цели за ограничаване 

на наводненията, може да се наложи изграждането на нова инфраструктура, което от своя страна да 

доведе до влошаване на състоянието или да предотврати постигането на добро състояние в едно или 

повече водни тела, поради липса на друга приложима алтернатива. Член 4, параграф 7 на РДВ 

позволява такива проекти, само ако са изпълнени посочените в него условия, а именно: 

 Предприети са всички практически действия за намаляване на отрицателния ефект върху 

състоянието на водното тяло; 

 Причините за тези модификации или промени в нивото са изрично посочени и обяснени в ПУРБ 

по член 13 на РДВ, като целите се преразглеждат всеки 6 години; 

 Причините за тези промени или модификации са от преимуществен обществен интерес и/или 

ползите за околната среда и обществото от постигане на целите по РДВ са по-незначими от 

ползите във връзка с намаляване на риска и последиците от наводнения; 

 Полезните цели, които се постигат с тези модификации не могат по технически причини или 

непропорционалност на разходите да бъдат постигнати с други средства, които са по-добра 

екологична възможност. 
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Типични примери за начина, по който мерките за намаляване на риска от наводнения могат да 

взаимодействат положително с екологичните цели по РДВ, включват: 

 Използване на мерки, които са насочени към „освобождаване на пространство за води“ и 

увеличаване на естествения капацитет за ретензия и съхранение, например чрез повторно 

свързване на заливната равнина с реката, като по този начин се увеличава капацитетът за 

водозадържане на заливните равнини; 

 Проектиране на нови и реконструкция на съществуващи структурни мерки, като защитни 

съоръжения и зони за водозадържане, така че да се отчитат целите и задълженията по РДВ, 

по-специално тези, свързани с по-добри екологични възможности (членове 4.3(б) и 4.7(г) от 

РДВ); 

 Намаляване на дъждовните градски наводнения чрез използване на устойчиви отводнителни 

системи (УОС), които задържат дъждовния отток и намаляват риска от замърсяване в резултат 

на преливане на канализацията. 

Има много мерки за намаляване на риска от наводнения, които могат да имат множество ползи за 

качеството на водите, за природата и биологичното разнообразие, както и да допринасят за 

регулиране на водния отток и за подхранване на подземните води в райони с недостиг на вода. 

Например, чрез възстановяването на реки и заливни равнини се възстановяват естествените процеси 

и по този начин има значителен принос не само за постигането на целите по Директивата за 

наводненията, а и постигане на целите по РДВ. Това се дължи на директната взаимовръзка на 

биологичните индикатори за качество, като риби и безгръбначни и ролята, която заливните равнини 

играят при управлението на риска от наводнения. Такива мерки са включени в националния каталог, 

а някои от тях, и в ПоМ. Те са показани в т. 9.4. 

9.2.2. Директивата за наводненията и директивите за птиците и за 
местообитанията  

Директивата за птиците има за цел да защити всички европейски диви птици и местообитанията на 

изброените видове, а Директивата за местообитанията се занимава с опазването на естествените 

местообитания на дивата фауна и флора.  

Един от начините, по които целите по директивите за птиците и за местообитанията се постигат в 

държавите членки на ЕС, е чрез създаването на зони по Натура 2000, които са предназначени да 

представляват съгласувана мрежа от защитени територии, включваща специални защитени зони 

(СЗЗ) съгласно Директивата за птиците и специални консервационни зони (СКЗ) съгласно Директивата 

за местообитанията. От държавите членки се изисква да предприемат подходящи стъпки, за да 

избегнат влошаването на естествените местообитания и местообитанията на видове в СКЗ и в СЗЗ, 

както и обезпокояването на видовете, за които са определени зоните, доколкото това обезпокояване 

може да бъде значително с оглед целите на директивите.  

При разработването на мерките за управление на наводненията част от процеса следва да гарантира, 

че нито една зона по Натура 2000 няма да бъде неблагоприятно засегната. Това обикновено се постига 

чрез идентифициране на местоположението на зоните спрямо всеки РЗПРН и проверка, дали 

избраните мерки биха избегнали или свели до минимум неблагоприятните въздействия върху тези 

зони.   
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9.2.3. Директивата за наводненията и директивата относно контрола 
на опасностите от големи аварии, които включват опасни 
вещества (СЕВЕЗО)  

Директивата Севезо касае контрола на опасностите от големи аварии на сушата, които включват 

опасни вещества. Чрез защитата на такива обекти от заливане по време на наводнения се намалява 

рискът от замърсяване на морето, устията, реките и подземните води с опасни вещества.  

9.3. Осигуряване на по-широк диапазон от ползи при 
прилагане на мерките в Програмата от мерки 

Осигуряването на по-широк диапазон от ползи на мерките в ПоМ и съответствие с други директиви е 

взето предвид на различни етапи от разработването на ПоМ, както следва: 

 Чрез каталога от мерки; 

 Чрез идентифициране на подходящи мерки; 

 При оценяване на мерките (АРП плюс МКА); 

 При приоритизацията на мерките (МКА). 

Тези етапи са разгледани по-долу. 

9.3.1. Чрез каталога от мерки 

 Категоризиране на мерки  

При разработването на Каталога от мерки взаимодействието със съответните директиви е осигурено 

посредством категоризиране на мерките, съгласно описаното в Раздел 7, както следва: 

 Зелени мерки: Това са мерки, които не включват твърди инженерни решения или 

строителство. Сред примерите са природосъобразни решения, като залесяване и 

лесоустройство в гореразположените водосбори и управление на почвите;  

 Сиво-зелени мерки: Това са мерки, които комбинират твърди и по-меки инженерни решения, 

като например създаването на полупостоянни зони за водозадържане при наводнения и 

влажни зони, които изискват някои структурни елементи; 

 Меки структурни мерки: При тези мерки има възможност за добавяне на зелени компоненти 

към съществуващите сиви структурни мерки, когато се извършва ремонт. Примерите включват 

преустройство на диги и промени в правилата за експлоатация на водоемите и язовирните 

стени. 

 Сиви структурни мерки: Твърди инженерни мерки, които включват пряка намеса чрез 

изграждане на съоръжения, като диги или постоянни водозадържащи язовири. 

 Възможности за ползи в контекста на Рамковата директива за водите (РДВ)  

За всяка мярка в Каталога от мерки е посочена оценка с оглед нейните ползи за РДВ. Оценките са 

взети от последния  Ръководен документ 37 на Общата стратегия за изпълнение на РДВ относно 

мерките за смекчаване на въздействието за силно модифицираните водни тела. За всяка мярка е 

зададена типова оценка на въздействието с оглед нейните ползи за РДВ, както следва:  

 „+ +“ = винаги положителни;  

 „+“ = понякога положителни;  

 „o“ = не оказва въздействие;  

 „-“ = понякога отрицателни  
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 „- -“ = винаги отрицателни. 

За всяка мярка в Каталога от мерки е дадена оценка на следните нейни въздействия: 

 Хидроморфологични;  

 Химични; 

 Биологични; 

В допълнение е оценена вероятността за задействане на чл. 4.7 от РДВ. Съгласно Член 4.7 е 

необходимо да се докаже, че полезните (управление на наводнения) цели, обслужвани от тези 

модификации или промени в нивото на водното тяло, не могат по технически причини или 

непропорционалност на разходите да бъдат постигнати с други средства, които са по-добрата 

екологична възможност.  

На Фигура 9.1 е представена извадка от Програмата от мерки и въздействието на всяка мярка върху 

съответните аспекти на РДВ. Пълната таблица е включена в Приложение И. 



Раздел 9 – Координация с Рамковата директива за водите и други приложими директиви на ЕК  

ПРОЕКТ BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – ВТОРИ ЦИКЪЛ 2022-2027”  |  246 

 

Район със 

значителен 

потенциален 

риск от 

наводнения

Мярка Категория на 

мярката

Оценка от 

приоритизац

ията 

Хидроморфологични Химични Биологични Вероятност за 

задействане 

на чл. 4.7

BG3-APSFR-AR-05  M33-B21: Изграждане 

на нови защитни стени 

или диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо (от първи 

цикъл) 

Сива Много висока

- - - Вероятно

BG3-APSFR-AR-06  M33-B21: Изграждане 

на нови защитни стени 

или диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо (от първи 

цикъл) 

Сива Много висока

- - - Вероятно

BG3-APSFR-AR-06  M32-B9a: Основно 

обновяване или ремонт 

на съществуващ 

язовир с цел 

осигуряване на защита 

от наводнения (от 

първия цикъл). 

Мека структурна Много висока

o o o Възможно

BG3-APSFR-AR-07  M33-B22a: 

Рехабилитация на 

съществуващи 

защитни стени по р. 

Маданска (от първия 

цикъл). 

Сива Много висока

o o o Вероятно

BG3-APSFR-MA-01

 M33-B21: Изграждане 

на нови защитни стени 

или диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е 

необходимо (от първи 

цикъл) 

Сива

Много висока

- - - Вероятно

BG3-APSFR-MA-04

 M33-B22a: 

рехабилитация на 

съществуващи 

защитни стени по р. 

Маданска (от първия 

цикъл). 

Сива

Много висока

o o o Вероятно

BG3-APSFR-MA-05

M33-B22a: 

Рехабилитация на 

съществуващи 

защитни стени по р. 

Маданска (от първия 

цикъл). Сива

Много висока

o o o Вероятно

BG3-APSFR-MA-05

M33-B15d: Подмяна на 

мостове и съоръжения 

за преминаване през 

реки, които 

ограничават 

проводимостта и водят 

до подприщване 

(мярка от първия 

цикъл). Мека структурна

Много висока

++ o + Малко вероятно

BG3-APSFR-TU-02

M33-B21: Нови 

защитни стени (Ямбол) 

(от първия цикъл) Сива

Много висока

- - - Likely

BG3-APSFR-TU-02

M33-B15a: Подходи за 

възстановяване на 

речни корита (от 

първия цикъл). Зелена

Много висока

++ ++ ++ Малко вероятно

Обичайни въздействия по Рамковата директива за водите
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Фигура 9.1 Пример за приоритизиране на мерките и тяхното въздействие върху Рамковата директива 
за водите  

 Възможности за множество ползи с оглед други директиви, като например директивите 

за птиците и за местообитанията 

За всяка мярка възможностите за множество ползи, свързани с постигането на целите на други 

директиви, като например директивите за птиците и за местообитанията, са класифицирани по 

отношение на:   

 Рибарство, особено с оглед на непрекъснатостта на водните течения за миграция на риби, 

качеството на дънния субстрат и качеството на водите; 

 Създаване на местообитания, особено във връзка с подходящи местообитания и разнообразие 

на местообитанията; 

 Подобрена съгласуваност и свързаност на мрежата „Натура 2000“; 

 Натурализирани реки; 

 Управление на седиментите; 

 Повторно свързване на заливни равнини и влажни зони, особено във връзка с увеличеното 

наводняване на заливните равнини по време на наводнения и премахване на прегради между 

реките и заливните равнини; 

 Водни ресурси; 

 Човешко здраве и благосъстояние чрез отдих и устойчивост на наводнения; 

 Улавяне на въглерод; 

 Смекчаване на въздействието на климата върху уязвимите екосистеми;  

В Каталога от мерки се дава оценка от 0 (няма), 1 (ниска вероятност) до 3 (висока вероятност) на всяка 

от тези категории допълнителни ползи: „Неприложимо“ се използва за отбелязване на мерки, които не 

са приложими от гледна точка на ползите за съответно разглеждания аспект.  

На Фигура 9.2 е представена извадка от Програмата от мерки и въздействието на всяка мярка върху 

съответните аспекти на директивите за птиците и за местообитанията. Пълната таблица е включена в 

Приложение И. 
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Фигура 9.2 Пример за приоритизиране на мерките и тяхното въздействие върху директивите за 
птиците и за местообитанията  

Район със 

значителен 

потенциален 

риск от 

наводнения

Мярка Категория на 

мярката

Оценка от 

приоритизац

ията 

Рибарс

тво

Създав

ане на 

местооб

итания

Подобрява

не на 

съгласуван

остта и 

свързаност

та на 

мрежата 

"Натура 

2000"

Натурализ

иране на 

реки

Управление 

на 

седиментит

е

Повторно 

свързване 

на заливни 

равнини и 

влажни зони

BG3-APSFR-AR-05

 M33-B21: Изграждане на 

нови защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е необходимо 

(от първи цикъл) 

Сива Много висока

0 1 0 0 1 0

BG3-APSFR-AR-06

 M33-B21: Изграждане на 

нови защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е необходимо 

(от първи цикъл) 

Сива Много висока

0 1 0 0 1 0

BG3-APSFR-AR-06

 M32-B9a: Основно 

обновяване или ремонт на 

съществуващ язовир с 

цел осигуряване на 

защита от наводнения (от 

първия цикъл). 

Мека структурна Много висока

0 0 0 0 0 0

BG3-APSFR-AR-07

 M33-B22a: 

Рехабилитация на 

съществуващи защитни 

стени по р. Маданска (от 

първия цикъл). 

Сива Много висока

1 1 1 2 2 2

BG3-APSFR-MA-01

 M33-B21: Изграждане на 

нови защитни стени или 

диги, включително 

подвижни контролни 

органи, ако е необходимо 

(от първи цикъл) 

Сива Много висока

0 1 0 0 1 0

Обичайни въздействия по Директивите за птиците и за местообитанията
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9.3.2. Чрез идентифициране на подходящи мерки със съпътстващи 
ползи 

Общият подход за избор на подходящите мерки от Каталога от мерки във всеки РЗПРН, така че да се 

постигне максимално взаимодействие с РДВ и с директивите за птиците и за местообитанията, е 

следният: 

 Разглеждане на съществуващите мерки за управление на наводненията и потенциалните 

подобрения, които могат да са необходими; 

 Идентифициране на зоните по Натура 2000, които биха могли да бъдат подобрени или 

засегнати неблагоприятно от мерките. Мерките, които биха могли да засегнат зони по Натура 

2000, са избегнати, доколкото е възможно; 

 Разглеждане на обхвата на екологичните (зелени) мерки, отчитайки анализа на пригодността 

на заливните равнини и физическите характеристики на РЗПРН и заобикалящия ги терен; 

 Избор на редица мерки за справяне с риска от наводнения в следния приоритетен ред:  

 Зелени  

 Сиво-зелени  

 Меки структурни  

 Сиви структурни  

Въпреки желанието да се прилагат зелени мерки, когато е възможно, анализът показа, че има случаи, 

в които зелените мерки не са най-подходящите, например когато е необходима защита за зона с висок 

риск в близост до река и единствената приложима мярка е нови защитни стени или брегоукрепителни 

съоръжения. 

При избора на мерките е обърнато специално внимание на зелените мерки. Там, където зелените 

мерки не са подходящи, са разгледани сиво-зелени мерки. Зелените и сиво-зелените мерки са 

приоритизирани, доколкото е възможно, поради техния принос за целите по РДВ и възможностите, 

които предлагат за множество ползи, допринасящи за целите по директивите за птиците и за 

местообитанията.  

Въпреки че зелените и сиво-зелените мерки могат да постигнат по-широк спектър от цели, те все пак 

имат своите ограничения. Степента на ефективност при постигането на намаляване на риска от 

наводнения често е доста ниска в сравнение с други структурни мерки. Например преминаващите 

водни количества при наводнения, които трябва да бъдат задържани/ретензирани, за да се намали 

адекватно рискът от наводнения от средно голяма или голяма река, могат да бъдат огромни и не би 

било практично тези големи водни обеми да се съхраняват или инфилтрират в природосъобразни 

водозадържащи елементи и чрез други природосъобразни мерки. 

Освен това, мерки като природосъобразни решения и УОС изискват големи площи земя и 

сътрудничество от страна на земевладелците за осигуряване на достъп до терена, където се предлага 

прилагането на такива мерки. В някои райони тези мерки не са подходящи и е необходим инженерен 

подход. При такива случаи са избрани структурни мерки, но, доколкото е възможно, са приети по-

меките структурни мерки. 

В определени райони вече съществуват по-традиционните сиви мерки за управление на риска от 

наводнения, особено защитни стени и земно-насипни съоръжения. Същите могат да бъдат 

адаптирани, например чрез увеличаване на височината на защитните стени и насипните съоръжения, 

в отговор на бъдещи промени, включително свързани с изменението на климата. Като алтернатива 
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могат да се приложат допълнителни мерки, за да се избегне необходимостта от адаптиране на 

съществуващите съоръжения. Тези допълнителни мерки могат да включват мерки за намаляване на 

преминаващите водни количества, като например водозадържане или увеличаване на инфилтрацията 

нагоре по течението от районите с риск от наводнения. Ако намаляването на преминаващото водно 

количество е в достатъчна степен, не би било необходимо да се увеличава височината на 

съществуващите защитни стени и насипни съоръжения. 

9.3.3. При оценяване на мерките 

Разширената методика за АРП, която се прилага за избор на мерки на ниво РЗПРН, се състои от два 

инструмента - АРП и МКА. Материалните ползи се разглеждат чрез набор от критерии в инструмента 

за анализ на разходите и ползите (АРП). Нематериалните ползи се разглеждат чрез набор от критерии 

в инструмента за мултикритериален анализ (МКА). Съответните критерии за АРП и МКА се оценяват 

поотделно за всяка мярка, след което се обединяват, за да се получи общ резултат за съотношението 

ползи-разходи въз основа на индивидуалния резултат от АРП и претеглените резултати от МКА. 

Всяка мярка се разглеждат в контекста на следните нематериални ползи: 

 Социални ползи: евакуирани хора; социална инфраструктура; временна безработица; 

 Икономически ползи: туризъм; животновъдство; транспорт; 

 Ползи за околната среда: местообитания; биологично разнообразие; рибарство; Натура 2000; 

IPPC, SEVESO; взаимодействия с РДВ; смекчаване на/адаптация към изменението на климата; 

културни обекти - от национално значение/в мрежата на ЮНЕСКО. 

По отношение на ефекта на взаимодействие с другите директиви, измежду всички изброени по-горе 

критерии се използват три критерия: 

 местообитания, биологично разнообразие, рибарство, Натура 2000;  

 IPPC, SEVESO;  

 взаимодействие с РДВ. 

За всеки от тях са допустими два варианта: "няма въздействие" и "да, положително въздействие". 

Когато е възможно да се използват природосъобразни мерки нагоре по течението от районите с риск 

от наводнения, това би осигурило по-гъвкава устойчивост на бъдещи въздействия в резултат на 

изменението на климата и също така би довело до взаимодействие с други екологични цели. Поради 

това, прилагането на разширения АРП дава повече точки на тези мерки.  

Подобряването на устойчивостта и резистентността на отделните имоти осигурява намаляване на 

риска от наводнения без неблагоприятни въздействия върху РДВ или директивите за птиците и за 

местообитанията и не изисква сива инфраструктура. Затова те също получават висок резултат при 

разширения АРП.  

Като цяло, мерките за подобряване на резистентността, които предотвратяват навлизането на вода в 

сградите, имат по-висока оценка за съотношението разходи-ползи от тези, насочени към 

устойчивостта (т.е. такива, целящи да направят сградата устойчива на води, които вече са влезли в 

нея). Първите мерки обаче изискват система за прогнозиране на наводненията, която да позволи 

инсталирането на съоръжения за подобряване на резистентността, преди високите води да достигнат 

обекта. Необходимостта от система за прогнозиране на наводнения зависи от вида на инсталираната 

мярка. Ще е необходимо по-подробно проучване, с което да се провери пригодността на сградите за 

прилагане на тези мерки, предвид строителните типове и норми, свързани с конструкцията им. 
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9.3.4. При приоритизацията на мерките 

Сред седемте критерия, използвани за приоритизиране на мерките, има един, който отчита ефекта на 

взаимодействие с останалите директиви. Той е "Синергия с други финансови инструменти или 

инструменти за планиране". Критерият отговаря на препоръката на ЕК и гарантира по-висок приоритет 

за мерките, които допринасят не само за постигане на целите на ПУРН, но и на други финансови 

инструменти или инструменти за планиране, като по този начин ще се постигнат множество 

въздействия. По-висок приоритет се дава на мерки, които постигат множество ползи. Има два 

възможни варианта: "Няма синергия" и "Да, налице е синергия". 

9.4. Преглед на Програмата от мерки и съпътстващите я ползи  

Описаният по-горе процес е приложен спрямо всички РЗПРН в района за басейново управление, за 

да се селектират мерките, които да бъдат включени в ПоМ. Преглед на различните категории мерки в 

ПоМ по отношение на „зелена“, „сиво-зелена“, „мека структурна“, „сива“ и „на ниво собственост“ е 

представен на Фигура 9.3.  

 

Фигура 9.3 Процент на мерките по категории  

 

Окончателната ПоМ включва значителен дял зелени, сиво-зелени и меки структурни мерки. В нея са 

предвидени също голям брой мерки, които да бъдат приложени в отделни имоти. Само около 22% от 

мерките са „сиви“. Това представлява значителна промяна в подхода към управление на 

наводненията, като се дава висок приоритет на зелени и сиво-зелени мерки, които имат ползи за РДВ, 

за директивите за птиците и за местообитанията, както и за Директивата Севезо.  

 

Зелени
15%

Сиво-зелени
16%

Сиви
22%

Меки 

структурни

22%

Собственост
25%
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10. Трансгранична координация 

Съгласно Директивата за оценка и управление на риска от наводнения (ДН) 2007/60/ЕО, ефективното 

предотвратяване и ограничаване на последиците от наводненията изисква координиране и 

съгласуваност между държавите-членки, когато речният басейн попада в границите на Общността и 

сътрудничество със съседни страни, когато речният басейн не е изцяло в границите на Общността 

(чл. 5 и чл. 8. т. 2 и 3 на ДН).  

Осъзнавайки важността и ролята на подходящо международно сътрудничество, България, предприе 

действия за координация със съседните страни в съответствие с изискванията, заложени в ДН още по 

време на първия цикъл на нейното прилагане, като този механизъм е запазен и приложен, и по време 

на актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027. 

В Източнобеломорски район за басейново управление, основните реки Арда, Марица и Тунджа, 

преминават държавната граница и тяхното течение продължава през територията на съседните 

държави - Р Гърция и Р Турция.  

В Актуализираната предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление няма установена необходимост от определяне и съгласуване на трансграничен 

район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно изискванията на чл.5 от ДН, както и 

в съответствие с чл.146в от Закона за водите, за международните райони за управление на водите. 

Като израз на добра воля и с готовност за открит диалог със съседните страни, Република България 

осигурява обмен на актуална информация, необходима за ПУРН.  

При изготвянето на ПУРН – първи цикъл международната координация е подпомогната от действащ 

двустранен документ с Р Гърция (съвместна декларация от 2010 г.), докато с Р Турция все още не са 

били установени механизмите за сътрудничество.  

За трансграничната координация при изготвянето на настоящия ПУРН – втори цикъл са на 

разположение установените механизми за сътрудничество в рамките на съвместните декларации с Р 

Гърция и с Р Турция. 

За съжаление, координацията по въпросите, свързани с актуализацията на ПУРН беше сериозно 

затруднена от пандемията COVID-19 и свързаните с нея ограничения за провеждане на срещи.  

 

Координация с Република Гърция 

Координацията с Република Гърция се осъществява в рамките на Съвместна българо-гръцка 

експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда, създадена със 

Съвместната декларация на министъра на околната среда и водите на Република България и 

министъра на околната среда, енергетиката и изменението на климата на Гръцката Република за 

разбирателство и сътрудничество в областта на използването на водните ресурси в съответните 

територии от споделените речни басейни между Република България и Република Гърция (27 юли 

2010 г.).  

Чл. 6 на декларацията определя всички аспекти от подготовката на плановете за управление на риска 

от наводнения, в това число и трансграничната координация, съгласно изискванията на ДН, като 

специфична област на двустранното сътрудничество, с фокус върху предотвратяването, защитата, 

готовността, включително прогнозирането на наводнения и системи за ранно предупреждение и 

имайки предвид всички характеристики на речните басейни, в съответствие с принципите и 

препоръките на Директива 2007/60/ ЕО. 

2 0 2 2 - 2 0 2 7  –  S e c o n d  C y c l e  F l o o d  R i s k  M a n a g e m e n t  P l a n ,  D a n u b e  R i v e r  B a s i n  
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През м. септември 2020 г. на гръцката страна е изпратена покана за провеждане на пета среща на 

подгрупата за технически данни към Съвместната българо-гръцка експертна работна група. 

Предложението съдържа проект на дневен ред, основна част от който е координацията в рамките на 

ДН. От гръцка страна не е получен отговор на българската покана.  

Информация за предварителната оценка неофициално е представена в рамките на работни срещи по 

проект FLOODGUARD: „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на 

рисковете от наводнения в трансграничния район“.  

Информация за публикуването на Актуализираната предварителната оценка в Източнобеломорски 

район за басейново управление е изпратена по дипломатически път, като Р Гърция е уведомена, че 

актуализация и резюме на ПОРН за БДИБР, на английски език, са публикувани на интернет страницата 

на МОСВ, както следва: 

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-

navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/  

Р Гърция е уведомена, че пълният текст на ПОРН се намира на сайта на БДИБР - 

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=816  

На 01 декември 2021 г. бе проведена он - лайн петата работна среща на техническата под група в 

рамките на Съвместната работна група. На срещата бе представен напредъка в прилагането на 

Директивата за наводненията от Р България и от Р Гърция, резултати от предварителната оценка на 

риска от наводнения и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, както 

и планирани следващи стъпки.  

 

Координация с Република Турция 

Основа за координация с Р Турция по въпросите на ДН е подписаната на 20 март 2012 г. Съвместна 

декларация на министъра на околната среда и водите на Р България и министъра на горите и водните 

въпроси на Р Турция за сътрудничество в областта на водните ресурси.  

В т. 3 и 4 на Декларацията са записани ангажиментите на двете страни за сътрудничество при 

прилагането на планове за управление на риска от наводнения за всеки от трансграничните речни 

басейни, с фокус върху защитата и готовността в съответствие с принципите и препоръките, 

установени от съответното национално законодателство на всяка Страна и свързаните международни 

задължения. Плановете за управление на риска от наводнения, предмет на сътрудничеството, се 

отнасят до всички аспекти на управлението на риска от наводнения на съответните територии, с фокус 

върху предотвратяването, защитата от вредно въздействие на водите, готовността, включително 

прогнозирането на наводнения и системи за ранно предупреждение и имайки пред вид всички 

характеристики на всеки отделен речен басейн. 

През 2019 г., в официална кореспонденция чрез МВнР, МОСВ неколкократно предлага провеждането 

на експертна среща по прилагане на Декларацията. Постигната е договореност за среща на 4 

декември 2019 г. в София, която отново е отложена с мотив, че датата е неудобна и предлага срещата 

да се проведе в началото или средата на м. април 2020 г.  

Провеждането на петата българо-турска среща е отложено за неопределен период, поради 

влошената епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19. 

През м. октомври 2020 г. е получена покана от Министерството на земеделието и горите на Република 

Турция за участие в онлайн среща на експертно ниво. Потвърдено е участие на експерти от дирекция 

„Управление на водите“ за срещата, определена за последната седмица на м.октомври на тема: 

„Планиране, развитие и управление на водните ресурси“. Предвид, че управлението на риска от 

наводнения е част от интегрираното управление на водите, турската страна е уведомена, че при 

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=816
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разглеждане на темата свързана с управлението на водните ресурси, от българска страна ще бъде 

представен и напредъка по разработване на вторите Планове за управление на риска от наводнения. 

Планираното събитие не се състоя в рамките на първоначално обявената дата, което направи 

впоследствие невъзможно участието от българска страна. 

Информация за публикуването на Актуализираната предварителната оценка в Източнобеломорски 

район за басейново управление е изпратена по дипломатически път, като Р Турция е уведомена, че 

актуализация и резюме на ПОРН за БДИБР, на английски език, са публикувани на интернет страницата 

на МОСВ, както следва: 

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-

navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/  

Р Турция е уведомена, че пълният текст на ПОРН се намира на сайта на БДИБР - 

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=816  

В края на м. май 2022 г., в гр.София се проведе пета среща на Съвместната българо-турска експертна 

група в областта на водите, в рамките на Декларацията. 

На срещата бе представен напредъка по прилагането на Директивата за наводненията в Р България 

и Р Турция, като от българска страна бяха представени: методика за предварителна оценка на риска 

от наводнения, резултатите от нейното прилагане в Източнобеломорски и Черноморски район за 

басейново управление, както и общия напредък във връзка с актуализацията на плановите документи. 

От турска страна бяха представени изпълнените и предстоящи дейности във връзка с изготвянето на 

проект на ПУРН за Марица-Ергене. Изготвена бе пътна карта за двустранното сътрудничество в 

прилагането на ДН за периода 2022-2023 и се подписа протокол от срещата. 

В края на м. ноември 2022 г., в съответствие с предвиденото в пътната карта, се проведе шеста среща 

на Съвместната българо-турска експертна работна група в областта на водите. 

На срещата, освен извършеният напредък от двете страни по прилагането на Директивата за 

наводненията, бяха представени също: от българска страна – използваната методика за съставянето 

на картите на заплахата и на риска от наводнения, както и получените резултати от нейното прилагане; 

от турска страна – използваните подходи и критерии при извършването на предварителната оценка 

на риска от наводнения за басейна на Марица-Ергене, както и друга информация във връзка с 

настъпилите през 2015 година наводнения. Като резултат от срещата бе изготвена пътна карта за 

периода 2023-2024, подписан протокол, както и изразена готовност от двете страни да продължат да 

си сътрудничат в областта на управлението на риска от наводнения.  

https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=816
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11. Информиране и консултации с 
обществеността 

Съгласно чл. 10 от Директивата за наводненията (ДН) държавите членки оповестяват публично 

предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН), картите на районите под заплаха от 

наводнения, картите на районите с риск от наводнения и плановете за управление на риска от 

наводнения. От друга страна насърчават активното участие на заинтересованите страни в 

разработването, преразглеждането и актуализирането на плановете за управление на риска от 

наводнения. 

В Закона за водите (ЗВ), чл. 146п постановява осигуряването на информация на обществеността при 

разработването, извършването на прегледа и актуализирането на плановете за управление на риска 

от наводнение, както и на предварителната оценка, на решенията и оценката по чл. 146б и на картите 

за заплаха и риск от наводнения. Начинът за публикуване на информацията за обществеността и 

сроковете за подаване на становища са регламентирани съответно в чл. 146р и чл. 146с. 

11.1.  Консултации по Проект на ПОРН 

На основание чл.146т, ал.1, т.2 във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от ЗВ, Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ обявяви на 17 март 2021 г. на Интернет страницата си проекта на 

актуализирана Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление за информиране на общественността, консултации и писмени становища. 

Крайният срок за представяне на становища, забележки, препоръки и коментари по документа беше 7 

юни 2021 г. 

В рамките на срока за консултации бяха проведени пет онлайн срещи със заинтересованите страни, 

разпределени по поречия: 

 Поречие Арда (16 април 2021 г.); 

 Долно поречие на р. Марица (28 април 2021 г.); 

 Средно поречие на р. Марица (14 май 2021 г.); 

 Горно поречие на р. Марица (21 май 2021 г.); 

 Поречие на р. Тунджа (26 май 2021 г.). 
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Повече информация за проведените обществени консултации е налична на Интернет страницата на 

басейнова дирекция „Източнобеломорски район: 

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=819  

В рамките на консултациите бяха получени 9 писмени становища, както в Министерство на околната 

среда и водите, така и в басейновата дирекции. Поставените в тях въпроси, коментари и препоръки 

бяха обсъдени и взети предвид при изготвяне на финалната ПОРН за Източнобеломорски РБУ. 

Предварителното планиране на обществените консултации се основаваше на разбирането, че 

информирането на широката общественост и активното участие на заинтересованите страни трябва 

да бъде осигурено от самото начало, като активната комуникация и консултации да съпътстват целия 

процес на разработване на документите. Изготвянето на актуализираната ПОРН бе реализирано при 

сътрудничество с широк кръг от заинтересовани страни. Този подход за ангажиране на 

заинтересованите страни от началото на разработването на документите за планиране даде много 

положителен резултат. По време на обществените консултации заинтересованите страни отбелязаха 

високото качеството на документите. 98% от анкетираните участници в срещите оцениха получената 

по време на срещите информация като отговаряща на техните очаквания. В допълнение, по-голяма 

част от получените писмени становища бяха положителни, отбелязвайки голямото количество 

извършена работа по подготовка на документите и добрия краен резултат. 

При планиране на обществените консултации за ПОРН водещо бе разбирането, че те трябва да са 

достъпни за всички, които имат интерес към тематиката, като същевременно бе отчетен и факта, че 

за да са ефективни, участието на обществеността и заинтересованите страни трябва да се търси по 

теми, които представляват интерес за тях. 

Информация за старта на обществените консултации по ПОРН беше разпространена чрез публикации 

в средствата за масова информация, съгласно изискванията на ЗВ. В допълнение, за предварително 

идентифицираните ключови заинтересовани страни, бяха потърсени допълнителни канали за 

информация - чрез изпращане на лично адресирана кореспонденция за старта на обществените 

консултации и възможностите за обратна връзка, включително чрез участие в планираните онлайн 

срещи. 

Поради ограниченията за провеждане на присъствени срещи поради пандемията от COVID-19, 

обществените консултации бяха организирани в онлайн среда, като за да се осигури ефективно 

участие на всички участници бяха проведени две тестови срещи. В допълнение до всички 

заинтересовани страни заявили желание за участие бяха изпратени подробни технически указания за 

включване в дискусиите. Срещите преминаха при високо участие от страна на предварително 

идентифицираните ключови заинтересовани страни. В петте срещи за Източнобеломорски РБУ 

участваха 144 представителя на заинтересованите страни от поканени 193. Разпределението на 

заинтересованите страни, взели участие в обществените консултации в зависимост от типа на 

институцията или организацията, която представляват е представено на долната фигура. 

 

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=819
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Заинтересованите страни изразиха много високо мнение за усилията за провеждане на ефективни 

обществени обсъждания, въпреки трудностите, причинени от COVID-19. 99,4% от анкетираните 

участници в онлайн срещите заявиха, че въпреки този формат на срещите, тяхното участие е било 

ефективно, включително поради добрата организация на консултациите. Останалите участници в 

срещите, попълнили анкетата за обратна връзка (0,6%), отбелязаха, че са срещнали трудности за 

участие свързани с нестабилна Интернет връзка и лоша техническа обезпеченост в тяхната 

организация.  

Всички участници в онлайн срещите, попълнили въпросници за обратна връзка, са дали висока оценка 

относно организацията на дискусиите. Изразените становища включваха положителни оценки от 

всички групи заинтересовани страни. Най-висока беше оценката дадена от представителите на 

юридически лица извършващи стопанска дейност и научните и образователни институции: „Добре 

организирано и проведено събитие в условията на епидемична обстановка. Имаше възможност за 

коментари и обсъждания по поставените теми. Поздравления за екипа!“, „Събитието е организирано 

отлично“, „Информацията беше достатъчна и предварителните включвания ми помогнаха за 

ефективно за участие. Не срещнах технически проблеми. В условията на пандемия, провеждането на 

събитието по избрания начин беше добро и според мен успешно решение, което даде възможност и 

на други колеги да се запознаят с презентациите и дискусиите, които се проведоха.“, „Ползотворна 

среща“. Висока оценка беше дадена и от представителите на публичната администрация, ангажирана 

с управлението на риска от наводнения: „Събитието беше много добре организирано. За мен беше 

изключително полезно присъствието ми на общественото обсъждане“, „Онлайн срещата бе добре 

организирана и полезна, като ми даде много нови знания, които ще са ми полезни в работата“, 

„Полезна среща“, „Би било добре, да има по-често такива събития“, „Беше добре структурирано и 

информацията беше поднесена интересно“, „Много добър е варианта онлайн. Препоръчвам!“, „Добре 

организирано, с възможност за дискусии и изслушване на всички участници“, „Прекрасно 

организирано“. 

В същото време, въпреки високите оценки за онлайн срещите, 3,4% от участвалите в анкетата 

представители на публичната администрация изразиха предпочитанията си към присъствени събития: 

„Презентирането на живо е много по-ползотворно“, „Предпочитаме дискусиите да са присъствени“, 

„Присъствената форма е по-добра“, „Самата онлайн среща затруднява пряката комуникация за 

уточняване на подробности за РЗПРН.“. 
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Обществено обсъждане в онлайн среда в Източнобеломорски РБУ, 16.04.2021 г. 

Анализът на обобщената информация и получената обратна връзка от заинтересованите страни 

показва, че като цяло избрания подход и реализираните дейности за провеждане на обществените 

консултации в условията на пандемия са били ефективни и следва да се запазят и при следващия 

кръг от консултации по ПУРН. Високата оценка за онлайн формата на дискусионните срещи, дадена 

от част от заинтересованите страни, предполага, дори и при промяна в епидемиологичната 

обстановка, да се запази тази възможност за участие. Същевременно, ако епидемиологичната 

обстановка позволява, е важно да се обърне внимание и на организирането и провеждането на 

присъствени срещи, тъй като те са предпочитани за част от представителите на публичната 

администрация и съответно ще дадат възможност за участие на по-голям процент от представителите 

на тази група заинтересовани страни. 

За подобряване обмена на информация и насърчаване на директната комуникация с обществеността 

и заинтересованите страни, БД ИБР разработи инструмент за координация, получаване и обработване 

на становища при разработването на етапите на ПУРН. Съществуващата Географска информационна 

система (ГИС) на БД ИБР е надградена като е разработено уеб приложение за представяне и 

визуализация на резултатите от публикувания за обществени консултации проект на ПОРН с РЗПРН 

за Източнобеломорски район. 

Приложението и начинът на работа с него бяха представени на проведените от БД ИБР три 

присъствени срещи по места (по области и по РЗПРН) - в градовете Хасково, Ивайловград и Смолян. 

За запознаване на останалите заинтересовани страни на територията на Източнобеломорски район, 

бе организирана и проведена допълнителна онлайн среща. 

Като обобщение на резултатите от тези три срещи са коментарите на участниците относно 

разработения проект на ПОРН, че миналите наводнения са подробно представени, обхваната е 

голяма по обем информация, а разработеното приложение е изключително полезно, представяйки 

информацията чрез визуализацията в ГИС среда. Над 90% от участниците, попълнили анкета за 

обратна информация, са отговорили положително на въпроса дали биха ползвали приложението и 

при следващите консултации при актуализацията на ПУРН. 
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11.2. Консултации по Проект на КЗРН 

Консултациите по проектите на карти на районите под заплаха и карти на районите с риск от 

наводнения (КЗРН) се проведоха в периода 25 февруари – 26 април 2022 г. Проектът на карти и 

обществените консултации по тях са част от процеса на актуализация на Плана за управление на 

риска от наводнения за ИБР за периода 2022-2027 г. Проектът на карти бе публикуван на интернет 

страниците на Министерството на околната среда и водите и на БД ИБР на 25 април 2022 г.  (Фиг. 1) 

Фигура 1: Публикация на интернет страницата на БД ИБР за обществени консултации по 

Проекта на КЗРН 

Информация за старта на обществените консултации по проектите на карти на районите под заплаха 

и карти на районите с риск от наводнения беше разпространена и чрез публикации в средствата за 

масова информация, съгласно изискванията на Закона за водите. В допълнение, за предварително 

идентифицираните ключови заинтересовани страни, бяха потърсени допълнителни канали за 

информация - чрез изпращане на лично адресирана кореспонденция за старта на обществените 

консултации и възможностите за обратна връзка, включително чрез участие в планираните онлайн 

срещи и чрез интерактивна уеб платформа. 

Въпреки ограниченията за организиране на присъствени срещи, наложени от епидемиологичната 

обстановка в страната в този период, беше създадена организация за провеждане на възможно най-

широки консултации със заинтересованите страни, като бяха използвани различни форми и канали за 

получаване на обратна връзка: писмени консултации, консултации чрез интерактивна онлайн-

платформа, консултации чрез онлайн срещи с обществеността и заинтересованите страни, анкета. 

В периода на консултациите бяха проведени 6 онлайн срещи със заинтересованите страни – една 

национална среща за всички заинтересовани страни и 5 дискусионни срещи за ИБР. В дискусионните 

срещи участваха общо 181 представителя на заинтересованите страни. Получени бяха общо 10 

писмени коментари и становища.  
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Предварителното планиране на обществените консултации в процеса на разработване на ПУРН 2022-

2027, се основаваше на разбирането, активното участие на заинтересованите страни трябва да бъде 

осигурено от самото начало, като активната комуникация и консултации следва да съпътстват целия 

процес на разработване на документите. Изготвянето на актуализирания проект на Предварителна 

оценка на риска от наводнения и Райони със значителен потенциален риск от наводнения за 

Басейнова дирекция ИБР, бе реализирано при сътрудничество с широк кръг от заинтересовани 

страни. Този подход за ангажиране на заинтересованите страни от началото на разработването на 

документите за планиране даде положителен резултат, като по време на обществените консултации 

на вече разработените ПОРН и РЗПРН, участниците в срещите отбелязаха високото качеството на 

документите. Подходът оказа положително влияние и в процеса на консултации на проекта на карти 

на районите под заплаха и карти на районите с риск от наводнения.  

В подкрепа на обществените консултации на проекта на карти на районите под заплаха и карти на 

районите с риск от наводнения беше разработена специална уеб платформа. Предварително 

идентифицирани заинтересовани институции и организации (228) получиха уникално име и парола, 

чрез които можеха да се регистрират в платформата, да направят преглед на проектите на карти, както 

и да дадат обратна връзка чрез коментари и качване на доказателствен материал. В помощ на 

заинтересованите страни при използването на платформата беше разработено Ръководство за 

потребители на интерактивната платформа (Фиг. 2). Използването на уникално име и парола за всяка 

институция направи получената обратна връзка сигурна и гарантира достоверността на 

предоставената информация.  

Фигура 2: Ръководство за потребители на интерактивната уеб платформа  

 

В началото на консултациите бе проведен национален онлайн уебинар за всички идентифицирани 

заинтересовани страни (Фиг. 3) за представяне на методиката използвана при разработване на 

проектите на карти, както и за презентиране на платформата предоставяща възможности за 

интерактивна обратна връзка. Уебинарът имаше за цел допълнително да улесни заинтересованите 

страни при ползване на уеб платформата за преглед и обратна връзка по проекта на карти на 

заплахата и риска от наводнения, както и да отговори на въпросите им свързани с разработените 

карти. Уебинарът беше открит от заместник-министъра на околната среда и водите Мария Ачкова и 

постоянния представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе. В онлайн събитието 
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взеха участие 201 представителя на заинтересованите страни – министерства, агенции и техни 

териториални структури, общински и областни администрации, държавни предприятия и 

представители на бизнеса, браншови организации, неправителствени организации, научни и 

образователни институции. 

Фигура 3. Уебинар за представяне на методиката и презентиране на платформата предоставяща 

възможности за интерактивна обратна връзка  

  

Въпреки ограниченията за провеждане на присъствени срещи поради пандемията от COVID 19, като 

част от обществените консултации на проектите на карти на районите под заплаха и карти на районите 

с риск от наводнения, бяха проведени и 5 срещи за Източнобеломорски район. Срещите бяха 

организирани в онлайн среда, като за да се осигури ефективно участие на всички представители на 

заинтересованите институции беше проведена тестова среща. В допълнение, до всички 

заинтересовани страни, заявили желание за участие в онлайн срещите, бяха изпратени подробни 

технически указания за включване в дискусиите.  

Фигура 4. Дискусионна среща за ИБР  – поречие на река Арда 
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Заинтересованите страни попълнили анкетата за обратна връзка на национално ниво за втория кръг 

от обществените консултации по ПУРН изразиха много високо мнение за проведените консултации 

(Фиг. 5). 

Фигура 5. Обобщени резултати от анкетата за удовлетвореност на участниците от 

представената информация на онлайн срещите 

 

Предварителната подготовка за запознаване на заинтересованите страни с картите на районите под 

заплаха и картите на районите с риск от наводнения, включително чрез специално разработената 

интерактивна уеб платформа, са оценени като ефективни от 58% от анкетираните, а други 39% също 

оценяват положително ефективността на тези инициативи дори и не толкова категорично (Фиг. 6). 

Фигура 6. Оценка на заинтересованите страни за предоставената информация за ефективно 

участие в обществените консултации  
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Всички участници в онлайн срещите, попълнили въпросници за обратна връзка, дават висока оценка 

относно организацията на срещите и дискусиите. Изразените становища включваха положителни 

оценки от всички групи заинтересовани страни: „Добре организирано и много полезно.“, „Благодаря за 

изчерпателната информация.“, „Безупречна организация.“, „Такива срещи са полезни и трябва да се 

организират периодично.“, „Събитието беше полезно и практично.“, „Информацията ни беше полезна“, 

„Много полезно. Получих подробна информация, относно въвеждане на нови данни в районите под 

заплаха.“, “ Всичко свързано със срещата беше добре организирано и полезно“, „Добре е да има 

повече такива събития“, „Добре организирано с достатъчно информация“, „Информацията беше много 

изчерпателна.“, „Интересна и изчерпателна информация. Добра платформа.“, „Много полезен и 

актуален онлайн семинар.“, „Картите са добре изработени и дават пълна информация за рисковете.“, 

„За териториите включени от обл. Добрич информацията бе изчерпателна и реална.“. 

На въпрос за предпочитания формат за провеждане на дискусионните срещи от обществените 

консултации над 56% от участниците заяват, че предпочитат онлайн срещите. В същото време 

процентът на представителите на заинтересованите страни, които предпочитат дискусиите да се 

провеждат присъствено също е доста голям – над 43% (Фиг. 7). 

Фигура 7. Предпочитан от заинтересованите страни формат за провеждане на дискусионните 

срещи по ПУРН 
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Анализът на обобщената информация от двата кръга консултации и получената обратна връзка от 

заинтересованите страни на национално ниво, показва, че избраният подход и реализираните 

дейности за провеждане на обществените консултации в условията на пандемия са били ефективни 

и следва да се запазят и при следващия кръг от консултации по ПУРН. Високата оценка и 

предпочитанията за онлайн формата на дискусионните срещи, дадена от голяма част от 

заинтересованите страни, предполага, и при променена епидемиологична обстановка, да се запази 

тази възможност за участие. Същевременно, ако епидемиологичната обстановка позволява, е важно 

да се обърне внимание и на организирането и провеждането на присъствени срещи, тъй като те са 

предпочитани от повече от 43% от заинтересованите страни и съответно ще дадат възможност за по-

широко участие.  

Допълнително проведени срещи-консултации по места 

По време на дискусиите от страна на заинтересованите страни постъпи предложение за провеждане 

на срещи по места с цел по-детайлно представяне и разглеждане на проекта на карти. В тази връзка 

бяха проведени 3 присъствени срещи със заинтересованите страни по места в трансграничния район 

за консултация по изпъляван проект Floodguard в градовете Хасково, Ивайловград и Смолян, на които 

бяха демонстрирани картите за определените РЗПРН за различните изготвени сценарии. Участниците 

в срещите коменираха отразените елементи на риска, задаваха въпроси относно оценяваната 

засегната инфраструктура, верифицираха представената информация. 

Експертите от БД ИБР призоваха представителите на заинтересованите страни да подават 

становищата и предложенията си чрез разработеното уеб-приложение за консултация, със 

съответните подкрепящи документи, като обясниха, че всяко едно се преглежда, оценява от 

специалисти и всичко това влиза в регистър и става част от ПУРН. 

11.3.  Консултации Проект на ПУРН 

На основание чл.146т, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл.146с, ал. 1, т. 2, от Закона за 

водите, на интернет страницата на дирекцията https://earbd.bg/  и на Министерство на околната среда 

и водите: https://www.moew.government.bg/, Проектът на План за управление на риска от наводнения 

в Източнобеломорски район за басейново управление, за периода  2022-2027 (ПУРН) е публикуван на 

15.12.2022 г. 

Срокът за консултации по проекта на ПУРН и представяне на становища е от датата на публикуване 

на съобщението 15.12.2022 г. до 10.09.2023 г.  

Становища по документа може да се изпращат на адрес: Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район“, гр. Пловдив, 4000, ул. „Янко Сакъзов“ 35, п.к.307 или на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg.  

 

https://earbd.bg/
https://www.moew.government.bg/
mailto:bd_plovdiv@earbd.bg
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Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление -  2022-2027 

Раздел 12 

Екологична оценка 
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12. Екологична оценка 

ПУРН попада в обхвата на чл.85, ал.1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на 

процедура по задължителна екологична оценка (ЕО), както и под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Основната цел на ЕО е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в подготовката 

и изпълнението на ПУРН, с което да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда и 

устойчиво развитие, увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители 

на различни заинтересовани групи и институции и подпомагане на процеса на вземане на решения 

чрез поредица от обсъждания и запознаване с плана и неговата оценка, което да направи процедурите 

по-прозрачни и открити. 

Екологичната оценка анализира потенциалните значителни въздействия върху околната среда в 

резултат от прилагането на предвижданията на ПУРН и посочва мерките за предотвратяване на 

отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда, вкл. върху защитените зони и 

територии и върху здравето на хората. По този начин се редуцират основните рискове от 

реализацията на плана - екологичен, здравен, социален и икономически, подпомагат се компетентните 

органи при вземането на решение, при съгласуване и одобряване на плана. 

Екологичната оценка се извършва съгласно изискванията, регламентирани в приложимото 

национално законодателство, а именно : 

 ЗООС; 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 Закон за водите (ЗВ); 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

 Програми (Наредба за ЕО); 

 Наредба ОС; 

В тази връзка от директора на Басейновата дирекция като компетентен орган за разработването и 

актуализацията на ПУРН са предприети действия за уведомяване на министъра на околната среда и 

водите по чл.8, ал.1 от Наредбата за ЕО и чл.10 от Наредбата за ОС. 

С Договор №Д-30-32/06.07.2022 г. между Министерство на околната среда и водите и „П-ЮНАЙТЕД“ 

ЕООД, на дружеството е възложено да изготви екологична оценка и оценка за съвместимост на 

Плановете за управление на риска от наводнения за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и 

Западнобеломорски райони за басейново управление за периода 2022-2027 г. 

Основните дейности, включени в обхвата на договора, касаят:  

 „Изготвяне на задания за обхвата и съдържанието на докладите за ЕО, както и схеми за 

провеждане на консултациите по проект на Доклад за Екологична оценка, вкл. оценка за 

съвместимост (ОС) на проект на ПУРН 2022-2027 за Дунавски, Черноморски, 

Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление, вкл. за 

общественото им обсъждане“. 

 „Изготвяне на проект на Доклад за ЕО, вкл. ОС на проект на ПУРН 2022-2027 за Дунавски, 

Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление и 

провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите страни и трети лица по 

докладите за ЕО/ОС по реда и сроковете на чл.20 от Наредбата за условията и реда за 
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извършване на ЕО на планове и програми и чл.25 от Наредбата за ОС за всеки район за 

басейново управление“. 

 „Изготвяне на Доклад за ЕО, вкл. ОС на проект на ПУРН 2022-2027 за Дунавски, Черноморски, 

Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление, с отразени 

резултатите от проведените консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети 

лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плановете“. 

Към датата на публикуване на проекта на ПУРН за периода 2022-2027 е внесен за разглеждане 

Доклад, съдържащ задания за определяне обхвата и съдържанието на докладите за ЕО на ПУРН 

2022-2027 за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново 

управление, както и схеми за провеждане на консултациите с обществеността, заинтересованите 

органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плановите документи. 

Информацията в този раздел ще бъде допълнена след приключване на процедурата по ЕО с 

издаването на становище по ЕО. 
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Списък приложения 

Приложение А – Карта на Източнобеломорски район за басейново управление; 

Приложение Б – Карта на районите със значителен потенциален риск от наводнение; 

Приложение В – Анализ на заливните равнини; 

Приложение Г – Национален каталог от мерки; 

Приложение Д – Методика за оценяване и приоритизация на мерките в ПУРН; 

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

Приложение Ж – Таблица с приоритизация на мерките; 

Приложение З – Отговорни институции и източници на финансиране; 

Приложение И – ПоМ и Рамковата директива за водите и други приложими директиви 
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