
Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г.

№ Среща Институция Тип на информацията Предоставена информация

Приема ли 

се?

1

Пристигнало по 

имейл след срещата 

в Кърджали Община Неделино

информация за минало 

събитие

относно минало наводнение в общината на 5 Август 2005 г. 

на река Неделинска (Узундере). Наводнени са земеделски 

площи. Площите са нанесени и изпратени на извадка от 

кадастрална карта, но не са четливи. Изпратена е наново 

попълнена анкета, както и карта, на която се виждат 

наводнените площи. да

2 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Информация за минали наводнения на територията на 

община Тунджа основно от 2005 година на село Кукорево 

(скатни води през селото) да

3 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Информация за минали наводнения на територията на 

община Тунджа основно от 2005 година на село Овчи 

кладенец да

4 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Информация за минали наводнения на територията на 

община Тунджа основно от 2005 година на село Роза да

5 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Информация за минали наводнения на територията на 

община Тунджа основно от 2005 година на село Гълъбинци да

6 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Информация за минали наводнения на територията на 

община Тунджа основно от 2005 година на село Бояджик да

7 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Информация за минали наводнения на територията на 

община Тунджа основно от 2005 година на село Тенево - 

преляло дере да

8 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Информация за минало наводнение на територията на 

област Ямбол - прелял яз. Сламеново през 2011 година да

9 Среща Сливен Община Тунджа

информация за 

потенциално опасен язовир

Яз. Шейново в парк за отдих в регулационните граници на с. 

Шейнова според експерта е потенциално опасен язовир да

10 Среща Сливен Община Тунджа

информация за 

потенциално опасен язовир Яз. Средногорово е потенциално опасен язовир да

11 Среща Сливен Община Тунджа

информация за 

потенциално опасен язовир Двата микроязовирира над с. Крън са потенциално опасни да

12 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Относно  02.03.2006 г. – наводнена е бункерна помпена 

станция местност ”Инолии” с.Скалица – помпи, ел.табло - под 

язовир „Овчарица” да

13 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

От 12.03.2006 г. до 14.03.2006 г. е наводнена БПС -2 бр,ЦПС 

– тласкатели от БПС до ЧВ,черпателния 

водоем,трафопост,помпи,шахти в района на централната 

помпена станция за водоснабдяване на селата 

Драма,Крумово,Миладиновци към Община Тунджа Ямболска 

област, резултат от преливането на река Калница. да

14 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

За дата 16.03.2006 г. от покачване нивото на р.”Тунджа” в 

регулацията на гр.Елхово е подприщен главен 

канализационен  колектор по ул.”Трети март” в града и са 

наводнени  жилищни имоти и къщи да

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНСУЛТАЦИЯТА ПО ПРОЕКТА НА ПОРН
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15 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Март 2006 г. от покачване нивото на т.н.Хановски ръкав на 

река  Тунджа са наводнени 2 броя бункерни помпени станции 

с цялото оборудване на съоръженията от водоснабдителна 

система „група Скалица” да

16 Среща Сливен Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Март 2007 г. от покачване нивото на т.н.Хановски ръкав на 

река  Тунджа са наводнени 2 броя бункерни помпени станции 

с цялото оборудване на съоръженията от водоснабдителна 

система „група Скалица” да

17

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №1 се намира по течението на р.Върбица до моста 

за с.Садовица. При обилни валежи и снеготопене нивото на 

реката се повишава значително и подкопава основите на 

въжения мост,  а също така застрашава да отнесе пътя, 

който свързва с.Садовица с града. Тук е необходимо да се 

направи укрепване на брега откъм дясната страна на моста, 

за да не бъде отнесен пътя към селото. В този участък се 

зауства и река Чуковска, която също повишава нивото на 

р.Върбица . да

18

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък  №2 се намира по течението на р.Върбица в близост 

до оранжериите за зеленчукопроизводство на гр.Момчилград 

и е с дължина около 470м и ширина 180м. В коритото на 

реката има образуван остров от пясък и баластра с 

растителност по него , който трябва да се почисти. При 

обилни валежи реката излиза от коритото си и застрашава от 

наводняване на оранжериите. да

19

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №3 се намира по течението на р.Върбица и е с

дължина 325м и ширина 85м. , непосредствено след

оранжериите. В коритото на реката има образуван остров от

пясък и баластра с растителност по него , който трябва да се

почисти. При обилни валежи и снеготопене реката излиза от

коритото си и наводнява обработваеми земеделски земи. да

20

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №4 се намира по течението на р.Върбица на около

500м преди моста за с.Градинка. Проблемът на този участък

е, че вследствие на взривните работи при строителството на

„Път Е-85 (I-5) Кърджали-Маказа”.Цялата разгърмяна скална

маса е свлечена в коритото на р.Върбица и по този начин

затруднява проводимостта на реката, както и отклонява

течението на реката. Вследствие на силна ерозия на десния

бряг и при високи нива на реката се наводняват да

21

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №5 се намира по течението на р.Върбица, над

моста за с.Градинка, общ.Момчилград и е с дължина около

550м и ширина около 220м. В средата на коритото на реката

в този участък има натрупан остров от пясък и баластра с

растителност (върби и храсти ), които също отклоняват

водите откъм десния бряг на реката. Вследствие на това се

отнесе част от десния бряг и подкопа устоите на въжения

мост за мах.Градинка при последните проливни дъждове

през м.януари 2012 г. Мостът е от много важно значение за

жителите на околните села, които наброяват около 700

жители. Проблемът на този участък може да бъде решен като 

се почисти коритото на реката от натрупаните наноси от

пясък и баластра. да
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22

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №6 се намира по течението на р.Върбица след

моста за с.Градинка и е с дължина около 280м и ширина

145м. При обилни валежи и снеготопене реката излиза от

коритото си и наводнява обработваеми земеделски земи. да

23

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №7се намира по течението на р.Върбица след

бетонов праг №2 на реката. Проблемът на този участък е, че

при обилни валежи и снеготопене реката излиза от коритото

си. Другото което се наблюдава при този участък е, че

непосредствено преди бетоновия праг се заустват трите

дерета, които преминават през територията на града. Те

допълнително повишават нивото на р.Върбица в този

участък, вследствие на което се наводняват големи площи от

територията на разсадника на Държавно горско стопанство

Момчилград. да

24

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №8 се намира по течението на р.Нановишка и е с

дължина 466м и ширина 88м. Проблемът при този участък е,

че при обилни валежи и снеготопене реката излиза от

коритото си и наводнява помпената станция на с.Нановица

се отнася част от санитарно-охранителната зона към нея ,

която захранва с питейна вода с.Нановица и с.Неофит

Бозвелиево. да

25

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Участък №9 се намира по течението на р.Върбица до

въжения мост за с.Загорско.Вследствие на обилни валежи и

снеготопене р.Върбица излиза от коритото си и наводнява

помпената станция,както и водочерпателните кладенци към

помпената станция.Участъка е с дължина 1500м и ширина

150м. В коритото на реката има образуван остров от пясък и

баластра с растителност по него , който трябва да се

почисти. да

26

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Златоград

предложение за промяна на 

потенциални бъдещи 

събития

Предложение за разширяване на границите на зоната за

потенциални бъдещи наводнения в община Златоград, около

язовир Златоград до края на територията на община

Златоград като административно-териториална единица.

Мотивът е, че рисковете, довели до отразеното в Проекта на да
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27

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Информация за наводнение през декември 1990год. В 

гр.Момчилград при с.Градинка. Река Върбица при с.Градинка-

Причината за наводнението са  значителните и обилни 

валежи в района на гр.Джебел,като се разглежда конкретната 

метеорологична обстановка . В последствие на тези валежи 

се вдига значително нивото на р.Джебелска и се получава 

приливна вълна,която се влива в р.Върбица и нанася 

значителни материални щети и причинява човешки жертви. 

Цялото поречие на р.Върбица е потенциално застрашено от 

високи вълни и последващи наводнения.Тези явления са 

типични за района и се повтарят през определен интервал от 

време(почти през всяка година) и не трябва да се разглеждат 

като необичайни.           В последствие на наводненията 

загинаха около 20 военнослужещи от поделението в 

гр.Момчилград. 

 Засегнати кладенци, помпени станции, ПСПВ – бяха 

засегнати водочерпателните кладенци на ПС в с.Загорско

 Засегнати пътища (магистрали, пътища І и ІІ клас, ЖП, 

мостове, летища, преносна мрежа и др. Линейна 

инфраструктура-въжения мост при с.Градинка претърпя 

значителни щети и застраши живота на хората от съседните 

села.

 Засегнати селскостопански площи-бяха залети да

28

След среща в 

Кърджали, по имейл Община Момчилград

информация за минало 

събитие

Информация за наводнение през м.януари и февруари 2012г. 

в гр.Момчилград при с.Градинка. Река Върбица при 

с.Градинка-Причината за наводнението са  значителните и 

обилни валежи и обилното снеготопене в поречието на 

реката.Количеството на валежите по прогноза на 

метеорологичните станции беше около 80л/м2. Цялото 

поречие на р.Върбица е потенциално застрашено от високи 

вълни и последващи наводнения.Тези явления са типични за 

района и се повтарят през определен интервал от 

време(почти през всяка година) и не трябва да се разглеждат 

като необичайни. Засегнати кладенци, помпени станции, 

ПСПВ – бяха засегнати водочерпателните кладенци на ПС в 

с. Загорско

 Засегнати пътища (магистрали, пътища І и ІІ клас, ЖП, 

мостове, летища, преносна мрежа и др. Линейна 

инфраструктура- Вследствие на това се отнесе част от 

десния бряг и подкопа устоите на въжения мост за 

мах.Градинка при последните проливни дъждове през 

м.януари 2012 г. Мостът е от много важно значение за 

жителите на околните села, които наброяват около 700 

жители.

 Засегнати селскостопански площи-бяха залети да

29 След среща Хасково Община Чирпан

информация за минало 

събитие

Изпратена е Справка за минали наводнения на територията 

на община ЧИРПАН - 18 броя (4 събития от 2012 г.; 1 събитие 

от 2011 г., 3 събития от 2010 г.; 4 събития от 2009 г.; 2 

събития от 2008 г; 15 събития от 2005 г.). да

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org 4



Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г.

30 След среща Хасково Община Чирпан информация за язовирите 

Изпратена е информация за язовирите на територията на 

общината - че всички са от земно-насипен тип. 8 от 

язовирите в общината са определени като потенциално 

опасни. да

31 След среща Хасково Община Чирпан поправка в наименованията

 Изяснени са наименованията на 5 от  реките в община 

Чипан. да

32 След среща Хасково Община Чирпан

информация за минало 

събитие

Предадена анкета на минало събитие на 19.11.2007 г. в 

селата Бяло поле, Тракия, Пъстрен и Бял извор. Причена за 

наводнението - скатови (дъждовни) води; засегнати 25 

жилища в с. Бяло поле, 7 къщи в с. Тракия,  наводнени 

дворни места в с. Пъстрен и с. Бял извор да

33 Среща Хасково Община Чирпан

информация за минало 

събитие

Предадена хартиена карта, на която по време на срещата:

- отбелязаха 5 язовира, които са потенциално опасни: яз. 

Светлина, общинска собственост при с. Светлина; яз. 

Черногорово при с. Черногорово; яз. Малко Асеново над с. 

Малко Асеново и яз. Овчарово при с. Бодрово; яз. Долно 

Белево (това е оригиналното име на язовира, а не яз. Голямо 

Асеново, както БДИБР досега го отбелязва) при с. Голямо 

Асеново;

да

34 Среща Хасково Община Чирпан поправка в информацията

Отбелязано на картата,   че аз. Горски извор при с. Горски 

извор е отбелязан,  но той не е потенциално опасен;

да

35 Среща Хасково Община Чирпан поправка в картата

Отбелязаха грешка в картата - между Димитровград и с. Брод 

на предоставената от БДИБР карта има 3 рибарника, а това 

всъщност са сгуроотвали на ТЕЦ Марица 3; да

36 Среща Хасково Община Чирпан

информация за минало 

събитие

- нанесоха 3 точки на минали наводнения в землището на гр. 

Димитровград и 1 при с. Горски извор да

37

Предадено по време 

на срещата в 

Пловдив Община Борино

информация за наводняеми 

зони

Отбелязаха няводняеми зони на следните  места: до гр. 

Меричлери, на р. Меричлерска в землището на с. Бряст; на р. 

Меричлерска до 2 от кварталите на Димитровград; Юрт дере 

до Димитровград. да

38

Предадено по време 

на срещата в 

Пловдив Община Раковски

информация за минало 

събитие

Попълнена и предадена анкета за минало събитие при с. 

Шишманци през 2005 година, причинено от река. Нямало е 

никакви щети. На мястото има защитни диги. да

39

Предадено по време 

на срещата в 

Пловдив

Община Братя 

Даскалови

информация за минало 

събитие

Попълнена и предадена анкета за минало събитие при с. 

Мирово, Резовска река през месец март 2006 година. 

Причина: изпускане на яз. Тюркмен. Засегнати са 4 жилища и 

4 съоръжения за ПБВ да

40

Предадено по време 

на срещата в 

Пловдив

Община Братя 

Даскалови

информация за минало 

събитие

Попълнена и предадена анкета за минало събитие при с. 

Горно Белево, река Омуровска на 23 август 1951. Загинали са 

13 жители, има засегнати жители и 15 жилища, 10 бр. 

съоръжения за ПБВ, стопански обекти и селскостопански 

площи. да
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41

Предадено по време 

на срещата в 

Пловдив

Община 

Стамболийски

информация за минало 

събитие

Попълнена и предадена анкета за минало събитие при с. 

Триводици, река Марица в периода 05-07 август 2005 г. 

Причената е комбинирана - река и изпускане на води от яз. 

Тополница. Засегнати са 700-800 жители и около 80% от 

сградния фонд на с. Триводици. Наводнени е 1 училище, 1 

медицински пункт, 1 читалище и 1 сграда на кметството., 

както и 1 съоръжение за ПБВ, 15 индустриални и търговски 

обекти, мостът Стамболийски-Цалапица и около 1000 декара 

селскостопански площи. да

42

Пристигнало по 

имейла след 

срещата в Пловдив Община Първомай

информация за минало 

събитие

Изпрати по имейл 12 карти на Първомай и Добри Дол, 

изработени от ReSac. Отбелязва, че симулационната карта 

на Пълвомай при 5 м. съвпада със ситуацията на 

наводнението през 2005 година. да

43

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Харманлийска (Олу дере) при с. 

Динево през м. януари 2012. Засегнато е население около 

800 души. Засегнато е съоръжение - пътен мост на км. 3+000 

при с. Динево над р. Олу дере (описана е конструкцията на 

моста, състоянието му и предвидените ремонтни дейности). 

Този мост е централен за населеното място. Има диги на да

44

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Харманлийска (Олу дере) при с. 

Любеново през м. януари 2012. Засегнато е население около 

100 души. Засегнато е съоръжение - стар мост в регулация 

при с. Стойково - с. Любеново (описано е състоянието на 

моста и необходимите ремонтни дейности). Този мост е 

единствена връзка на населението на с. Любеново. Има диги да

45

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Харманлийска (Олу дере) при с. 

Стойково през м. януари 2012. Засегнати са жилища и около 

450 дка селскостопански площи. В с. Стойково има склад за 

негодни пестициди, които са опасни отпадъци. В него се 

съхраняват 140 000 кг. твърди и течни негодни 

пестициди.Има диги на това място. да

46

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Хасковска - участък Запад при гр. 

Хасково февруари 2006. Засегнати са жилищни сгради и 

стопански постройки покрай река Хасковска в участък Запад. 

Засегнат е и кладенец, който се ползва за поливане на 

зелените площи в гр. Хасково и за миене на улиците в града. 

Засегнати са стопански обекти, разположени покрай реката в 

участък Запад. Засегнат е бул. България покрай реката в 

участък Запад. От защитнитесъоръжения има защитни стени, 

но подпорните стени са разрушени.  Има изготвен работен 

проект за почистване и корекция на коритото на р. Хасковска, 

укрепване на съществуващи подпорни стени и каменна 

зидария, участък Запад за 1669 654 лв. с ДДС. да
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47

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Хасковска - участък Запад при гр. 

Хасково март 2006. Засегнати са жилищни сгради и 

стопански постройки покрай река Хасковска в участък Запад. 

Засегнат е и кладенец, който се ползва за поливане на 

зелените площи в гр. Хасково и за миене на улиците в града. 

Засегнати са стопански обекти, разположени покрай реката в 

участък Запад. Засегнат е бул. България покрай реката в 

участък Запад. От защитнитесъоръжения има защитни стени, 

но подпорните стени са разрушени.  Има изготвен работен 

проект за почистване и корекция на коритото на р. Хасковска, 

укрепване на съществуващи подпорни стени и каменна 

зидария, участък Запад за 1669 654 лв. с ДДС. да

48

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Хасковска - участък Запад при гр. 

Хасково април 2006. Засегнати са жилищни сгради и 

стопански постройки покрай река Хасковска в участък Запад. 

Засегнат е и кладенец, който се ползва за поливане на 

зелените площи в гр. Хасково и за миене на улиците в града. 

Засегнати са стопански обекти, разположени покрай реката в 

участък Запад. Засегнат е бул. България покрай реката в 

участък Запад. От защитнитесъоръжения има защитни стени, 

но подпорните стени са разрушени.  Има изготвен работен 

проект за почистване и корекция на коритото на р. Хасковска, 

укрепване на съществуващи подпорни стени и каменна 

зидария, участък Запад за 1669 654 лв. с ДДС. да

49

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Хасковска - участък Запад при гр. 

Хасково 17-19 ноември 2007.  Засегнати са жилищни сгради и 

стопански постройки покрай река Хасковска в участък Запад. 

Засегнат е и кладенец, който се ползва за поливане на 

зелените площи в гр. Хасково и за миене на улиците в града. 

Засегнати са стопански обекти, разположени покрай реката в 

участък Запад. Засегнат е бул. България покрай реката в 

участък Запад. От защитнитесъоръжения има защитни стени, 

но подпорните стени са разрушени.  Има изготвен работен 

проект за почистване и корекция на коритото на р. Хасковска, 

укрепване на съществуващи подпорни стени и каменна 

зидария, участък Запад за 1669 654 лв. с ДДС. да

50

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Бели кладенец при гр. Хасково м. 

февруари 2006 г. Засегнати са жилищни сгради и стопански 

постройки покрай р. Бели кладенец в участък Запад. 

Засегната е улицата покрай река Бели кладенец - участък 

Запад. В участък "Запад" реката няма корекция, коритото е 

затлачено с наноси. Анкетираните считат, че е необходимо 

почистване на коритото от наноси и извършване на корекция 

на реката в участък "Запад" да
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51

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Бели кладенец при гр. Хасково м. 

март 2006 г.Засегнати са жилищни сгради и стопански 

постройки покрай р. Бели кладенец в участък Запад. 

Засегната е улицата покрай река Бели кладенец - участък 

Запад. В участък "Запад" реката няма корекция, коритото е 

затлачено с наноси. Анкетираните считат, че е необходимо 

почистване на коритото от наноси и извършване на корекция 

на реката в участък "Запад" да

52

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Бели кладенец при гр. Хасково м. 

април 2006 г. Засегнати са жилищни сгради и стопански 

постройки покрай р. Бели кладенец в участък Запад. 

Засегната е улицата покрай река Бели кладенец - участък 

Запад. В участък "Запад" реката няма корекция, коритото е 

затлачено с наноси. Анкетираните считат, че е необходимо 

почистване на коритото от наноси и извършване на корекция 

на реката в участък "Запад" да

53

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Бели кладенец при гр. Хасково 17-

19 ноември 2006 г. Засегнати са жилищни сгради и стопански 

постройки покрай р. Бели кладенец в участък Запад. 

Засегната е улицата покрай река Бели кладенец - участък 

Запад. В участък "Запад" реката няма корекция, коритото е 

затлачено с наноси. Анкетираните считат, че е необходимо 

почистване на коритото от наноси и извършване на корекция 

на реката в участък "Запад" да

54

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за реките Хан дере и Гьол дере при с. 

Узунджово през м. февруари 2006.Причина за наводнението - 

преливане на отводнителни канали от дъждовни води. 

Засегнати са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в село Узунджово. Засегнат път Узунджово-

Александрово, мост и ЖП-линия Димитровград - Подкова. 

Засегнати са 60 дка селскостопански площи. 

Няма изградени защитни съоръжения. Коритото на р. Хан 

дере няма корекция и е затлачено с блатна растителност. 

Отводнителните канали през селото са затлачени. 

Извършвани са почиствания от блатна растителност. За 

почистване на коритото на р. Хан дере и отводнителните 

канали са необходими 200 000 лв с ДДС. да

55

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за реките Хан дере и Гьол дере при с. 

Узунджово през м. март 2006.Причина за наводнението - 

преливане на отводнителни канали от дъждовни води. 

Засегнати са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в село Узунджово. Засегнат път Узунджово-

Александрово, мост и ЖП-линия Димитровград - Подкова. 

Засегнати са 60 дка селскостопански площи. 

Няма изградени защитни съоръжения. Коритото на р. Хан 

дере няма корекция и е затлачено с блатна растителност. 

Отводнителните канали през селото са затлачени. 

Извършвани са почиствания от блатна растителност. За 

почистване на коритото на р. Хан дере и отводнителните 

канали са необходими 200 000 лв с ДДС. да
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56

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за реките Хан дере и Гьол дере при с. 

Узунджово през м. април 2006.Причина за наводнението - 

преливане на отводнителни канали от дъждовни води. 

Засегнати са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в село Узунджово. Засегнат път Узунджово-

Александрово, мост и ЖП-линия Димитровград - Подкова. 

Засегнати са 60 дка селскостопански площи. 

Няма изградени защитни съоръжения. Коритото на р. Хан 

дере няма корекция и е затлачено с блатна растителност. 

Отводнителните канали през селото са затлачени. 

Извършвани са почиствания от блатна растителност. За 

почистване на коритото на р. Хан дере и отводнителните 

канали са необходими 200 000 лв с ДДС. да

57

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за реките Хан дере и Гьол дере при с. 

Узунджово на 17-19 ноември 2007.Причина за наводнението - 

преливане на отводнителни канали от дъждовни води. 

Засегнати са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в село Узунджово. Засегнат път Узунджово-

Александрово, мост и ЖП-линия Димитровград - Подкова. 

Засегнати са 60 дка селскостопански площи. 

Няма изградени защитни съоръжения. Коритото на р. Хан 

дере няма корекция и е затлачено с блатна растителност. 

Отводнителните канали през селото са затлачени. 

Извършвани са почиствания от блатна растителност. За 

почистване на коритото на р. Хан дере и отводнителните 

канали са необходими 200 000 лв с ДДС. да

58

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Олу дере (Харманлийска река) 

през м. февруари 2006 г. Засегнати са жилищно сгради, 

дворове, стопански постройки покрай р. Олу дере. Засегнат 

път за Аязмото, с. Тракиец и път Текето-Тракиец. Засегнати 

са 400 дка земеделски земи. Засегната е защитена територя 

"Остър камък". Анкетираните посочват, че реката няма  

оформено речно корито, течението е силно разлято, обрасло 

с върбови храсталаци, върби и папур, проводимостта е 

нарушена. Посочват, че има изготвен работен проект 

"Корекция на река Олу дере и изграждане на лява защитна 

дига - І етап, с. Тракиец, община Хасково", който се 

финансира по ОП евр. териториално сътрудничество Гърция - 

България 2007-2013 и че изпълнената през 2011 г. корекция 

на реката и изградените съоръжения като мостове, 

водостоци и зауствания осигуряват проводимост на реката и 

доказват своята ефективност, тъй като при падналите обилни 

валежи от дъжд и сняг не са се получили разливи и 

наводняване по поречието на реката покрай село Тракиец. 

Също така част от изпускането на язовир Тракиец става през 

коригираното речно корито. да
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Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Олу дере (Харманлийска река) 

през м. март 2006 г. Засегнати са жилищно сгради, дворове, 

стопански постройки покрай р. Олу дере. Засегнат път за 

Аязмото, с. Тракиец и път Текето-Тракиец. Засегнати са 400 

дка земеделски земи. Засегната е защитена територя "Остър 

камък". Анкетираните посочват, че реката няма  оформено 

речно корито, течението е силно разлято, обрасло с върбови 

храсталаци, върби и папур, проводимостта е нарушена. 

Посочват, че има изготвен работен проект "Корекция на река 

Олу дере и изграждане на лява защитна дига - І етап, с. 

Тракиец, община Хасково", който се финансира по ОП евр. 

териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 и 

че изпълнената през 2011 г. корекция на реката и 

изградените съоръжения като мостове, водостоци и 

зауствания осигуряват проводимост на реката и доказват 

своята ефективност, тъй като при падналите обилни валежи 

от дъжд и сняг не са се получили разливи и наводняване по 

поречието на реката покрай село Тракиец. Също така част от 

изпускането на язовир Тракиец става през коригираното 

речно корито. да

60

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Олу дере (Харманлийска река) 

през м. април 2006 г. Засегнати са жилищно сгради, дворове, 

стопански постройки покрай р. Олу дере. Засегнат път за 

Аязмото, с. Тракиец и път Текето-Тракиец. Засегнати са 400 

дка земеделски земи. Засегната е защитена територя "Остър 

камък". Анкетираните посочват, че реката няма  оформено 

речно корито, течението е силно разлято, обрасло с върбови 

храсталаци, върби и папур, проводимостта е нарушена. 

Посочват, че има изготвен работен проект "Корекция на река 

Олу дере и изграждане на лява защитна дига - І етап, с. 

Тракиец, община Хасково", който се финансира по ОП евр. 

териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 и 

че изпълнената през 2011 г. корекция на реката и 

изградените съоръжения като мостове, водостоци и 

зауствания осигуряват проводимост на реката и доказват 

своята ефективност, тъй като при падналите обилни валежи 

от дъжд и сняг не са се получили разливи и наводняване по 

поречието на реката покрай село Тракиец. Също така част от 

изпускането на язовир Тракиец става през коригираното 

речно корито. да
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Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за река Олу дере (Харманлийска река) за 

17-19 ноември 2007 г. Засегнати са жилищно сгради, 

дворове, стопански постройки покрай р. Олу дере. Засегнат 

път за Аязмото, с. Тракиец и път Текето-Тракиец. Засегнати 

са 400 дка земеделски земи. Засегната е защитена територя 

"Остър камък". Анкетираните посочват, че реката няма  

оформено речно корито, течението е силно разлято, обрасло 

с върбови храсталаци, върби и папур, проводимостта е 

нарушена. Посочват, че има изготвен работен проект 

"Корекция на река Олу дере и изграждане на лява защитна 

дига - І етап, с. Тракиец, община Хасково", който се 

финансира по ОП евр. териториално сътрудничество Гърция - 

България 2007-2013 и че изпълнената през 2011 г. корекция 

на реката и изградените съоръжения като мостове, 

водостоци и зауствания осигуряват проводимост на реката и 

доказват своята ефективност, тъй като при падналите обилни 

валежи от дъжд и сняг не са се получили разливи и 

наводняване по поречието на реката покрай село Тракиец. 

Също така част от изпускането на язовир Тракиец става през 

коригираното речно корито. да

62

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за приток на р. Хасковска при с. 

Стамболийски през м. февруари 2006 г. Пострадали са 

жилищни сгради, стопански постройки и дворове в с. 

Стамболийски и покрай дерета през селото. Засегнати са 30 

дка селскостопански площи.  Няма изградени защитни 

съоръжения. Деретата през селото са затлачени с нарушена 

проводимост и при обилни валежи се заливат къщите и 

дворовете в село Стамболийски. Извършвани са частични 

почиствания на дерета. Необходими са 45 000 лева с ДДС за 

почистването на деретата. да

63

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за приток на р. Хасковска при с. 

Стамболийски през м. март 2006 г. Пострадали са жилищни 

сгради, стопански постройки и дворове в с. Стамболийски и 

покрай дерета през селото. Засегнати са 30 дка 

селскостопански площи.  Няма изградени защитни 

съоръжения. Деретата през селото са затлачени с нарушена 

проводимост и при обилни валежи се заливат къщите и 

дворовете в село Стамболийски. Извършвани са частични 

почиствания на дерета. Необходими са 45 000 лева с ДДС за 

почистването на деретата. да

64

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за приток на р. Хасковска при с. 

Стамболийски през м. април 2006 г. Пострадали са жилищни 

сгради, стопански постройки и дворове в с. Стамболийски и 

покрай дерета през селото. Засегнати са 30 дка 

селскостопански площи.  Няма изградени защитни 

съоръжения. Деретата през селото са затлачени с нарушена 

проводимост и при обилни валежи се заливат къщите и 

дворовете в село Стамболийски. Извършвани са частични 

почиствания на дерета. Необходими са 45 000 лева с ДДС за 

почистването на деретата. да
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Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за приток на р. Хасковска при с. 

Стамболийски на 17-19 ноември 2007 г. Пострадали са 

жилищни сгради, стопански постройки и дворове в с. 

Стамболийски и покрай дерета през селото. Засегнати са 30 

дка селскостопански площи.  Няма изградени защитни 

съоръжения. Деретата през селото са затлачени с нарушена 

проводимост и при обилни валежи се заливат къщите и 

дворовете в село Стамболийски. Извършвани са частични 

почиствания на дерета. Необходими са 45 000 лева с ДДС за 

почистването на деретата. да

66

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020312 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска река) при с. 

Малево през февруари 2006. Засегнати са жилищно сгради, 

дворове и стопански постройки покрай реката. Засегнат е път 

Малево-Корен и мост. Засегнати 300 дка земеделски земи. 

Засегнат е защитена зона "Остър камък". разрушни са 

участъци от диги. Анкетираните отбелязват, че има изготвен 

проект "Възстановяване на разрушени диги на река Олу дере, 

с. Малево, общ. Хасково" за 476091 лв с ДДС. Община 

Хасково търси финансиране за обекта като можеше да 

кандидатства по Програми за трансгранично сътрудничество, 

но БДИБР не издаде разрешително по ЗВ. да

67

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020313 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска река) при с. 

Малево през март 2006. Засегнати са жилищно сгради, 

дворове и стопански постройки покрай реката. Засегнат е път 

Малево-Корен и мост. Засегнати 300 дка земеделски земи. 

Засегнат е защитена зона "Остър камък". разрушни са 

участъци от диги. Анкетираните отбелязват, че има изготвен 

проект "Възстановяване на разрушени диги на река Олу дере, 

с. Малево, общ. Хасково" за 476091 лв с ДДС. Община 

Хасково търси финансиране за обекта като можеше да 

кандидатства по Програми за трансгранично сътрудничество, 

но БДИБР не издаде разрешително по ЗВ. да

68

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020314 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска река) при с. 

Малево през април 2006. Засегнати са жилищно сгради, 

дворове и стопански постройки покрай реката. Засегнат е път 

Малево-Корен и мост. Засегнати 300 дка земеделски земи. 

Засегнат е защитена зона "Остър камък". разрушни са 

участъци от диги. Анкетираните отбелязват, че има изготвен 

проект "Възстановяване на разрушени диги на река Олу дере, 

с. Малево, общ. Хасково" за 476091 лв с ДДС. Община 

Хасково търси финансиране за обекта като можеше да 

кандидатства по Програми за трансгранично сътрудничество, 

но БДИБР не издаде разрешително по ЗВ. да
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Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020315 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска река) при с. 

Малево през ноември 2007. Засегнати са жилищни сгради, 

дворове и стопански постройки покрай реката. Засегнат е път 

Малево-Корен и мост. Засегнати 300 дка земеделски земи. 

Засегнат е защитена зона "Остър камък". разрушни са 

участъци от диги. Анкетираните отбелязват, че има изготвен 

проект "Възстановяване на разрушени диги на река Олу дере, 

с. Малево, общ. Хасково" за 476091 лв с ДДС. Община 

Хасково търси финансиране за обекта като можеше да 

кандидатства по Програми за трансгранично сътрудничество, 

но БДИБР не издаде разрешително по ЗВ. да

70

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020316 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Селска река при с. Книжовник през м. 

февруари 2006. Засдегнати са жилищни сгради, стопански 

постройки и дворове в с. Книжовник. Засегнат е път през 

селото и 20 дка селскостопански площи. Реката през селото 

има корекция и коритото е затлачено с наноси и блатна 

растителност. Анкетираните считат, че за почистването на 

коритото на река Селска река са необходими 200 000 лв. с 

ДДС. да

71

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020317 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Селска река при с. Книжовник през м. 

март 2006. Засдегнати са жилищни сгради, стопански 

постройки и дворове в с. Книжовник. Засегнат е път през 

селото и 20 дка селскостопански площи. Реката през селото 

има корекция и коритото е затлачено с наноси и блатна 

растителност. Анкетираните считат, че за почистването на 

коритото на река Селска река са необходими 200 000 лв. с да

72

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020318 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Селска река при с. Книжовник през м. 

април 2006. Засдегнати са жилищни сгради, стопански 

постройки и дворове в с. Книжовник. Засегнат е път през 

селото и 20 дка селскостопански площи. Реката през селото 

има корекция и коритото е затлачено с наноси и блатна 

растителност. Анкетираните считат, че за почистването на 

коритото на река Селска река са необходими 200 000 лв. с 

ДДС. да

73

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020319 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Селска река при с. Книжовник на 17-

19 ноември 2007. Засдегнати са жилищни сгради, стопански 

постройки и дворове в с. Книжовник. Засегнат е път през 

селото и 20 дка селскостопански площи. Реката през селото 

има корекция и коритото е затлачено с наноси и блатна 

растителност. Анкетираните считат, че за почистването на 

коритото на река Селска река са необходими 200 000 лв. с 

ДДС. да

74

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020320 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска) при с. 

Динево през м. февруари 2006. Засегнати са жилищни 

сгради, стопански постройки и дворове покрай реката, път за 

с. Динево, мост, 50 дка селскостопански площи и защитена 

зона "Остър камък". На мястото има частично изпълнени 

диги. В анкетата е отбелязано, че има изготвен проект за 

"Изграждане на диги на р. Олу дере, с. Динево, община 

Хасково" за 439 732 лв. с ДДС. да
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Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020321 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска) при с. 

Динево през м. март 2006. Засегнати са жилищни сгради, 

стопански постройки и дворове покрай реката, път за с. 

Динево, мост, 50 дка селскостопански площи и защитена зона 

"Остър камък". На мястото има частично изпълнени диги. В 

анкетата е отбелязано, че има изготвен проект за 

"Изграждане на диги на р. Олу дере, с. Динево, община 

Хасково" за 439 732 лв. с ДДС. да

76

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020322 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска) при с. 

Динево през м. април 2006. Засегнати са жилищни сгради, 

стопански постройки и дворове покрай реката, път за с. 

Динево, мост, 50 дка селскостопански площи и защитена зона 

"Остър камък". На мястото има частично изпълнени диги. В 

анкетата е отбелязано, че има изготвен проект за 

"Изграждане на диги на р. Олу дере, с. Динево, община 

Хасково" за 439 732 лв. с ДДС. да

77

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020323 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за р. Олу дере (Харманлийска) при с. 

Динево на 17-19 ноември 2007. Засегнати са жилищни 

сгради, стопански постройки и дворове покрай реката, път за 

с. Динево, мост, 50 дка селскостопански площи и защитена 

зона "Остър камък". На мястото има частично изпълнени 

диги. В анкетата е отбелязано, че има изготвен проект за 

"Изграждане на диги на р. Олу дере, с. Динево, община 

Хасково" за 439 732 лв. с ДДС. да

78

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020324 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена е анкета за р. Хасковска при с. Въгларово през м. 

февруари 2006. Причина за наводнението са дъждовни води. 

Пострадали са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в селото, път и мост в селото, 40 дка 

селскостопанска земя. Отбелязват, че в селото няма 

изградени защитни съръжения, вкл. дъждовна канализация и 

при обилни дъждове водите наводняват къщите и дворовете 

в село Въгларово. Имат изготвен проект за отводняване на 

улиците от дъждовни води в село Въгларово - 154 785 лв с 

ДДС. да

79

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020325 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена е анкета за р. Хасковска при с. Въгларово през м. 

март 2006. Причина за наводнението са дъждовни води. 

Пострадали са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в селото, път и мост в селото, 40 дка 

селскостопанска земя. Отбелязват, че в селото няма 

изградени защитни съръжения, вкл. дъждовна канализация и 

при обилни дъждове водите наводняват къщите и дворовете 

в село Въгларово. Имат изготвен проект за отводняване на 

улиците от дъждовни води в село Въгларово - 154 785 лв с 

ДДС. да
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80

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020326 Община Хасково

информация за минало 

събитие

Попълнена е анкета за р. Хасковска при с. Въгларово през м. 

април 2006. Причина за наводнението са дъждовни води. 

Пострадали са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в селото, път и мост в селото, 40 дка 

селскостопанска земя. Отбелязват, че в селото няма 

изградени защитни съръжения, вкл. дъждовна канализация и 

при обилни дъждове водите наводняват къщите и дворовете 

в село Въгларово. Имат изготвен проект за отводняване на 

улиците от дъждовни води в село Въгларово - 154 785 лв с 

ДДС. да

81

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020327 Община Хасково

Попълнена е анкета за р. Хасковска при с. Въгларово на 17-

19 ноември 2007. Причина за наводнението са дъждовни 

води. Пострадали са жилищни сгради, стопански постройки и 

дворове в селото, път и мост в селото, 40 дка 

селскостопанска земя. Отбелязват, че в селото няма 

изградени защитни съръжения, вкл. дъждовна канализация и 

при обилни дъждове водите наводняват къщите и дворовете 

в село Въгларово. Имат изготвен проект за отводняване на 

улиците от дъждовни води в село Въгларово - 154 785 лв с 

ДДС. да

82

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020328 Община Хасково

информация за проекти, 

свързани със защита от 

наводнения

Изпратен е обобщен списък на обектите за кандидатстване 

на финансиране през 2012, за които до момента не е 

осигурено финансиране. Списъкът съдържа информация за 

11 обекта, какъв е проблемът при всеки от тях и какво е 

извършено. да

83

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020329 Община Хасково

информация за проекти, 

свързани със защита от 

наводнения

Изпратен е списък на 18 обекта, за кой от тях има проект, 

каква е необходимата сума за осъществяване на проекта и 

забежежка. да

84

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020330 Община Хасково

протокол за потенциално 

опасни язовири

Изпратено е копие от протокол от 13.03.2006 от огледи и 

решения на комисията, назначена със заповед 04/28.02.2006 

на Областния управител на област Хасково относно 

обследване на техническото състояние на потенциално 

опасните водни обекти и за проводимостта на водните русла 

и предписание РД-07-1063/29.03.2006 за дейности за 

подобряване експлоатационното състояние на потенциално 

опасни водни обекти и изготвяне на технически решения във 

връзка с обезпечаване сигурността на водните обекти  на 

територията на община Хасково. Посетени са 6 обекта, за 

които са предписани задължителни дейности. да

85

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020331 Община Хасково протоколи за щети

Изпратен протокол, изготвен след направени огледи на 

комисия в периода февруари, март  и април 2006 по време и 

след проливните дъждове, когато са посетени селата 

Тракиец, Конуш, Малево, Динево, Любеново, Стойково, 

Подкрепа, Книжовник и реките през гр. Хасково. На база на 

направените констатации са попълнени исканите от БДИБР 

анкети. да
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86

Пристигнало по 

пощата на 5.03.2012 

след среща в 

Хасково - изх.№24-

04-5/020332 Община Хасково информация за щети

Изпратена информация за последиците от бедствия за 

периода 17-19 ноември 2007 за селата Стамболийски, 

Въгларово, Узунджово, Малево и Тракиец. На база на тази 

информация са попълнени анкетите. да

87

Пристигнало по 

опщата на 

07.03.2012 с изх. № 

24-00482/06.03.2012

Областен управител 

на област Сливен

информация за 

потенциално опасни 

язовири

В контекста на бедствието н с. Бисер изпращат Списък на 

потенциално опасните язовири на територията на област 

Сливен за 2011 година (18 броя) с информация в кое 

землище са, чия собственост, технически параметри и дали е 

потенциално опасен за населените места, населенето или 

инфраструктурата. Отделно са приложени протоколите за 

оглед на тези язовири. да

88

Пристигнало по 

имейл на 21 март 

2012 Община Казанлък

информация за 

потенциално опасни 

язовири

Микроязовир с кад. №42 в местността „Новите лозя” в 

землището на с. Средногорово - 50.317 дка да

89

Пристигнало по 

имейл на 21 март 

2013 Община Казанлък

информация за 

потенциално опасни 

язовири

Микроязовир „Копринка” с кад. №189 в землището на с. 

Копринка - 52.381 дка да

90

Пристигнало по 

имейл на 21 март 

2014 Община Казанлък

информация за 

потенциално опасни 

язовири

Микроязовир „Шейново 2 в парцел І Парк за отдих, култура и 

спортен комплекс по план  на с.Шейново - 13.50 дка да

91

Пристигнало по 

имейл на 21 март 

2015 Община Казанлък

информация за 

потенциално опасен воден 

обект река Лешница северно от с.Голямо Дряново извън населеното мястода

92

Пристигнало по 

имейл на 22 март 

2012 Община Чирпан информация за язовирите 

Приложена е таблица, съдържаща информация за язовирите, 

в кое землище се намират, с каква площ са, чия е 

собствеността, както и оценка състоянието на преливника, 

изпускателя и стената на всеки един от тях. Добро е 

състоянието на преливника на всички язовири в общината с 

изключение на този в с. Могилово (местност "Рътов дол") и в 

гр. Чирпан (местност "Янакиев кладенец"). Не работят 

изпускателите на язовирите в с. Гита (местност "Шкило"), с. 

Дължава (местност "Хауза"), с. Спасово (местност "Големия 

баир") и гр. Чирпан (местност "Янакиев кладенец"). Стената 

на язовира в с. Дължава (местност "Хауза") е с обрасъл сух 

откос. 500 м от стените на язовирът в с. Зетьово (местност 

„Тозлугерен"), с. Изворово (местност „Пеньовска чешма”), с. 

Изворово („Бойкова воденица”) и с. Малко Тръново 

(„Бекиралан), с. Могилово („Рътов дол”)са непочистени. В с. 

Целина ("Дерето") стената е отмита в единия край. да

93 Среща Пазарджик Община Златица

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за минало наводнение в гр. Златица, м. 

юли 2001 година. Причинено е от  река и скатови, дъждовни 

води - водата идва през дере, което минава през града. 

Залети са над 30 къщи, залети са пътища, разрушена е ЖП-

линията, има зесегнати стопански обекти (арматурен двор до 

гарата и бивше ТКЗС, което е превърнато в 

дървопреработвателлно предприятие). Засегнати са над 100 

дка селскостопански площи. След 4 година пак  м. юли 

събитието се повтаря. да
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94 Среща Пазарджик Община Златица

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за минало наводнение в гр. Златица, м. 

юли 2005 година. Причинено е от  река и скатови, дъждовни 

води - водата идва през дере, което минава през града. 

Наводнението взима 1 човешка жертва. Залети са над 30 

къщи, залети са пътища, разрушена е ЖП-линията, има 

зесегнати стопански обекти (арматурен двор до гарата и 

бивше ТКЗС, което е превърнато в дървопреработвателлно 

предприятие). Засегнати са над 100 дка селскостопански 

площи. 4 години по-рано е имало същото наводнение. да

95 Среща Пазарджик Община Пирдоп

информация за минало 

събитие

попълнена е анкета за 2 събития на наводнения през 2005 и 

2007 година на р. Тополница, причинени от скатови води. 

Засегнати са около 200 дка селскостопански площи. На 

мястото има изградени защитни стени и ретензионен обем 

под с. Душанци в пашата на яз. Жеков вир. да

96 Среща Пазарджик Община Пазарджик

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за минало наводнение в гр. Пазарджик на 

13.03.2006 г.  От р. Луда Яна, причинено от проливни 

дъждове и скъсана дига. Залята е ГПСОВ - гр. Пазарджик. да

97 Среща Пазарджик Община Пазарджик

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за минало наводнение в с. Огняново на 

22.01.2008 г. , причинено от  обилен снеговалеж и ниски 

температури. Засегната е 1 жилиже в с. Огняново, като част 

от къщата е разрушена. да

98 Среща Пазарджик Община Пазарджик

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за минало наводнение в с. Гелеменово, с. 

Априлци, с. Сбор, с. мало Конаре, с. добровница, с. 

Пещигово, с. Черногорово, с. Сарая, р. Телки дере, на 6-7 

юни 2007 година, причинено то проливни дъждове, както и 

частична липса на предпазни диги в границите на 

регулацията на с. Гелеменово и неподсилени предпазни диги 

на ГОК "Алеко потока" в границите на с. Сарая. Засегнати са 

50сгради в тези населени места, 4 от които 

обществени.Наводнени са избени помещения в основното 

училище на с. Гелеменово. Наводнението е по реките Телки 

дере, ГОК Алеко Потока и р. Луда Яна. да

99 Среща Пазарджик Община Пазарджик

информация за минало 

събитие

Попълнена анкет а за минало наводнение на 5, 6, 7 и 17 

август 2005 в селата Огняново, Мирянци, Юнаците, 

Хаджиево, Говедаре и гр. Пазарджик, причинено от проливни 

дъждове. Засегнати са 174 домакинства в изброените 

населени места, 11 къщи в гр. Пазарджик, 1 жилищна сграда 

в гр. Пазарджик, 1 - в с. Говедаре и 2 в с. Хаджиево. 

Засегната е сградата на кметството в с. Братаница 

(нарушена покривна конструкция); ДТ "К. Величков" - 

нарушена хидроизолация; ОДГ "Здравец" - наводнен 

приземен етаж; ОУ "Христо Ботев" - наводнен приземен етаж 

и работилница; НУ "Георги Раковски" - наводнен склад за да

100 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

във Велинград на 7 юли 2006 г. вълна 1.5 м е заляла кв. 

Чепино и част от кв. Лъджене до Велинград. Бутнати са 

няколко моста и селскостопански сгради. Реките Чепинска и 

Луковица са излезли от коритата си. част от хората в кв. 

Чепино са се евакуирали сами. Жертви има и в 

животновъдството. да
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101 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнениена 

4 срещу 5 август 2005 година в с. Лесичево. Причина - 

обилни валежи, които са продължили почти 1 седмица. Яз. 

Тополница прилива. Много къщи в с. Лисичево са 

пострадали. Ударната вълна е била 4,5 метра. да

102 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

през 1850 г. в гр. Пазарджик. Река Марица залива част от 

парк Острова, близките сгради и църквата "Св. Богородица". да

103 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

през 1852 г. След проливни дъждове яз. Тополница прелива 

и причинява огромни щети. Масово са изселени жителите на 

селата Поибрене, Панагюрище, Оборище. да

104 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

през 1956 година. Река Марица прелива след поройни 

дъждове и излиза от коритото си. Град Пазарджик е 

наводнен, има огромни щети. Много къщи са наводнени. да

105 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

през 2005 между 4-6 август. В областта нивото на р. Марица 

достига критична точка - 30 см. до приливане. Последиците 

са много пропаднали мостове. да

106 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

на 26.07.2010 година. Тогава в 9 села от община Пазарджик - 

Сарая, Гелеменово, Мало конере, Пищигово, Добровница, 

Априлци, Сбор, Драгов и Черногорово е обявено бедствено 

положение. Наводнени са 35 къщи в Пищигово, 30 - в 

Добровница, 29 в Мало Конаре, 10 в Сарая и 6 в Гелеменово. да

107 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение в 

с. Лесичово през август 2005. Вследстве от интензивни 

валежи от 200 литра на кв.метра яз. Тополница изпуска 

голямо количество вода, която разрушава къщи и стопански 

постройки. Най-тежки са последиците н с. Лесичово и с. 

Калугерово, където язовирът залива цели квартали и 

земеделски площи. Много от засетите пшенични площи през 

2005 са пострадали, а 3% са унищожени. да

108 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение в 

с. Огняново на 06.08л2005 г., когато придошлата р. Марица 

срутва бетонния мост над нея и залива близките къщи. Това 

е второто подобно събитие в рамките на около 50 години. За 

пръв път мостът над Марица (тогава още дървен) се срутва в 

края на 50-те години на 20-ти век. Августовските наводнения 

през 2005 разрушават моста. той е заменен от понтонно 

съоръжение, което при всяко прииждане на реката пада. 

Къщите в близост до реката са наводнени. да
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109 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

през 1954 г., когато поради големи валежи Марица излиза от 

коритото си и залива западната част на гр. Пазарджик, 

включително и църквата "Св. Богородица", на която е 

записано кога е дошла водата. Много къщи в кв. Керемидчи 

са се срутили (на мястото на сегашните тенис-кортове и 

библиотека "Никола Фурнаджиев"). След наводнението са 

изградени диги. да

110 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

на 4-6 август 2005, предизвикани от непрекъснати проливни 

дъждове. Валежите продължават 21 часа с 90 л/кв.м. Нивото 

на Марица достига 30 см под критичната точка. В 

Пазарджишко по поречието са се скъсали 7 диги. След 12 

часа проливни дъждове обстановката се усложнява. Река 

Тополница залива Поибрене, а в с. Лесичево са наводнени 

над 300 къщи, като водата достига вторите етажи.  Срутени 

са 2 модта - на парк да

111 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за наводнение 

на 13-15 март 2006 по рекити Марица, Тополница и Луда Яна. 

Наблюдавани са денонощно селата Юнаците, Говедаре, 

Мало Конаре и Мирянци. В района на Мало Конаре има 

скъсана дига и зелети земеделски земи. Под вода е бил и 

стадионът на Говедаре и строящата се пречиствателна 

станция на Мирянци. Високите подподчвени води наводнили 

приземните етажи на къщи в община Пазарджик. да

112 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

През юли 2010 има проливни  дъждове в много области в 

страната. Залети са големи площи земеделски деми и са 

нанесени огромни щети на реколтата. Сред най-засегнати е 

област Пазарджик да

113 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

В разказна форма е предадена информация за вминало 

наводнение на 7 септември 1969/1970 година в гр. 

Панагюрище. Вследствие на тридневни валежи река Луда 

Яна е придошла и заляла градския пазар, център и парк. да

114 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

Информация за минало наводнение през месец май 2007 г. 

Пострадало е с. Гелеменово. Има щети за 1 милион лева. да

115 Среща Пазарджик

информация за минало 

събитие

Информация за минало наводнение от 26 юли 2010 - Община 

Пазрджик обявява бедствено положение за 9 населени места 

- сарая, Гелеменово, Мало Конаре, Пищигово, Добровница, 

Априлци, Сбор, Драгор и Черногорово. Причина - паднал 

дъжд от 140 литра на кв.метър. Екипи на ПБЗН са отводнили 

29 къщи в Мало Конаре, 35 в Пищигово, 30 в Добровница, 6 в 

Гелеменово и 10 в Сарая. Най-критично е положението в с. 

Драгор. Река Елшишка е скъсала дига и  тече безконтролно 

към селото. Покачено ниво на р. Луда Яна. Пет селища в 

общ. съединение са без ток заради прекъснати трафопостове 

вследствие на наводнението. Тежка обстановка в гр. 

Съединение - наводнени са стадиона, гарата, ромската 

махала и над 500 къщи. да
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116

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Попълнени 2 бр. анкети  за минало събитие на наводнение 

на 19-20 септември 2005 година в с. Болярско. Причина: 

скатови води. Наводнени са къщи и дворове. Унищожени са 

55 бр. пчелни кошери, удавени са 43 кокошки, 125 пилета, 26 

пуйки и 1 куче.На това място няма защитни съоръжения. да

117

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Попълнени 2 бр. анкети  за минало събитие на наводнение 

на 15-16 февруари 2010 година в с. Веселиново. Река 

Мочурица прелива вследствие на дъждовни води. Вторият 

ден се къса дига на Мочурица. Наводнени са 60 бр. къщи и 

дворове - 30% от селото е залято, наводнени са улици, 

стадионът, спортната зала и парка, сладкарски цех, бивш цех 

за мрамор, оранжерии и около 4000 дка земеделска засята 

площ в местност "Ормана". Канализацията връща обратно 

водата. да

118

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Попълнени 2 бр. анкети за 13.02 2010 и 15.02.2010 в с. 

Дряново. Причина - скатови води, преливане на дере. 

Наводнени са къщи и дворове, залята е помпена станция 

(помпите са изгрели), залети земеделски земи. да

119

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Анкета за наводнение на 13 февруари 2010 в с. 

Ханово.Причина: повишено ниво на р. Тунджа и скатови води. 

Наводнени са къщи и дворове. Няма защитни съоръжения. да

120

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Анкета за наводнение на 19 ноември 2007 в с. 

Ханово.Причина: скатови води. Обявено е бедствено 

положение - засегнати жилища. Няма защитни съоръжения. да

121

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

2 бр. анкети за наводнение на 11  и 13 февруари 2010 в с. 

Ханово.Причина: скатови води. Наводнени къщи, дворове и 

улици. Наводнен трафопост. Залята помпена станция.Няма 

защитни съоръжения. да

122

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

2 бр. анкети за наводнение на 19 и 20 септември 2005 в с. 

Роза. Причина: скатови води. Наводнени къщи - 300 бр. и 

дворове. 60 къщи са сериозно пострадали. Прелял канал на 

шосето - вода 0,5 см. Нарушена транспортна връзка Роза-

Ямбол. 15 бр. овце удавени. Няма защитни съоръжения. да

123

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за наводнение на 14 сюли 2005 в с. 

Бояджик. Причина: скатови води. Наводнени 30 бр. 

домакинства, унищожено кухненско имущество за 30 000 лв. 

Отнесени 35 тона зърно, 120 м. града, циментови колове, 

унищожени 300 бр. бали сено, 100 бр. кокошки, 30 бр. зайци, 

1 бр. прасе. Отнесен пешеходен мост и унищожени 50 дка 

култури. Има язовир над населеното място. да

124

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за 03.07 2006 в с. Гълъбинци. Причина: 

скатови води и затлачено дере. Наводнени къщи и дворове. 

Няма защитни съоръжения. да
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125

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за 13.02.2010 в с. Дражево. Причина - 

скатови води. Наводнени къки и дворове, залята помпена 

станция, разрушен мост, наводнени овощни градини и 

земелски земи да

126

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

попълнена анкета за 13.02.2010 в с. Калчево. Причина - 

скатови водил Наводнени къщи и дворове. Залята помпена 

станция.Няма защитни съоръжения да

127

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

попълнена анкета за 13.02.2010 в с. Кукорево. Причина - 

скатови води и преливане на дерето.  Наводнени къщи и 

дворове. Няма защитни съоръжения да

128

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

попълнена анкета за 19.11.2007 в с. Маломир. Причина - 

скатови води.  Преляло е дерето. Наводнени 24 дворове. 

Няма защитни съоръжения. да

129

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

попълнена анкета за 20.12.2009 в с. Сламино. Причина - 

скатови води.  Наводнени  дворове. Няма защитни 

съоръжения. да

130

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

попълнена анкета за 14.07.2005 в с. Тенево. Причина - 

скатови води.  Наводнени  къщи и похабено имущество на 

стойност 20000 лв. Засегнати са читалище и ритуална 

зала.Няма защитни съоръжения. да

131

След среща Сливен, 

изпратено по имейл 

на 26.03.2012 Община Тунджа

информация за минало 

събитие

попълнена анкета за06.02.2012 в с. Ботево. Причина - 

прелива р. Калница и скатови води.  Наводнени  са 500 дка 

ниви и ливади.Няма защитни съоръжения. да

132

След среща в 

Пазарджик, 

изпратено по имейл 

на 27 март 2012 Община Пазарджик информация за язовирите 

Изпратена е техническа информация за микроязовирите на 

територията на община Пазарджик - 12 на брой. Съдържа 

данни за типа на язовирната стена, дължината и височината 

й; типа и пропусквателната способност на преливника. Типа, 

максималната пропусквателна способност и координатите на 

основния изпускател. Коти корона и преливен ръб; залята 

площ; завирен обем; година на въвеждане в експлоатация. да

133

След среща в 

Пазарджик, 

изпратено по имейл 

на 27 март 2012 Община Пазарджик

информация за минало 

събитие

Попълнена анкета за минало наводнение, причинено от 

преливане на Телки дере - с. Гелеменово, канал от Чепинска 

река -  с. Братаница и река Марица - гр. Пазарджик и с. 

Огняновона 17-19 ноември 2007.Причина - скатови води и 

проливни дъждове. Пострадали са 10 жилищни сгради в с. 

Гелеменово, 7 бр. в с. Сбор, 5 бр. в с. Братаница, 3 бр. в с. 

Ляхово, 2 бр. в гр. Пазарджик, 1 бр. в Тополи дол и 1 бр. в с. 

Огняново. да
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