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1. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ  

1.1.  Състоянието на основната водна инфраструктура 

Състоянието на основната водна инфраструктура е представенo в следващата 

таблица: 

Водно тяло / 
код на 

водното тяло 

Засег-
ната 

речна 
мреж

а – 
„м” 

Заливна 
зона – 

местопол
о-жение / 
населено 

място 

Състояние на водната инфраструктура 

BG3TU570R06
7 - р. Тунджа 
от вливане на 

река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Мочурица 

 

BG3TU570R06
6 - р. Тунджа 
от вливане на 

река 
Мочурица до 
вливане на р. 
Симеоновска 

68 000 

По левия и 
десния бряг 
на р. 
Тунджа – в 
землищата 
на 
населени 
места в 
Сливенска 
и Ямболска 
област 

Река Тунджа тече през области Пловдив  Стара  агора  Сливен  
Ямбол и  асково и Турция  вилает Одрин.  ължината   е     km, 
от които на българска територия —  4  5 km  която   отрежда  -то 
място сред реките на България  след  унав и Искър. Река Тунджа 
се явява най-големият приток на Марица. 

Река Тунджа води началото си от 2  8  м н.в. под името Селска 
река  на 25  м южно от връх Юрушка Грамада (21 6 м) в 
Калоферска планина на Стара планина.  апречният   профил е с 
ширина на дъното на долината около 5 -6  м. Коритото е 
каменисто-чакълесто. 

Преди град Ямбол Тунджа минава през къс и широк пролом  
приема отляво най-големия си приток река Мочурица и в града от 
нея вдясно се отделя голям ръкав. След Ямбол реката навлиза в 
Ямболското поле.  олината   тук е много широка  1 -25-4  км  
неясно изразена с най-много меандри по цялото си течение. В 
района на село Коневец Тунджа проломява тесния и нисък рид 
Балаар кайряк и навлиза в продълговатото Елховско поле. 
Ширината на речното корито в този участък е до 4 -5  м със 
средна дълбочина 1-1 5 м. Бреговете са ниски  полегати  обрасли 
с върбалак.  ъното е песъчлива  а в района на късия пролом — от 
едър и дребен чакъл.  аклонът е   7‰. 

Площта на водосборният басейн на Тунджа възлиза на 842  км
2
, 

което представлява 15  % от водосборния басейн на река 
Марица. От целия водосборен басейн на българска територия са 
7884 км2. Във водосборният басейн на реката се включват 
териториите на 1  общини.  

Засегнатия участък от р. Тунджа с дължина 68     м започва от 
устието на р. Асеновска/Куруча (ляв приток на р. Тунджа) при с. 
Самуилово  общ. Сливен и завършва след с. Тенево  общ. 
Тунджа  обл. Ямбол. 

1. Участък от р. Тунджа с дължина 7 7   м от устието на р. 
Асеновска/Куруча до устието на левия приток на р. Тунджа 
(протичащ западно до с. Крушаре  общ. Сливен). Реката навлиза в 
най-ниска част на Сливенското поле  на около 15  м средната 
надморска височина в участъка. Прави меандри  водното течение 
е спокойно (малка скорост). В участъка реката не е коригирана  
бреговете с височина 2   – 2 5 м са оформени в резултат на 
естествени процеси и антропогенна дейност. В участъка над 
реката има изграден един мост (на пътя с. Самуилово-с. 
Панаретовци  общ. Сливен) – в района на моста и в уязвими 
участъци от транспортната инфраструктура бреговете са укрепени 
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Водно тяло / 
код на 

водното тяло 

Засег-
ната 

речна 
мреж

а – 
„м” 

Заливна 
зона – 

местопол
о-жение / 
населено 

място 

Състояние на водната инфраструктура 

(стени  диги  насипи и габиони). Широчината на речното корито 
варира от 12 –    м.  проводимостта му в този участък е намалена 
– силно обраснало корито  паднали дървета  наноси и отпадъци. 

2. Участък от р. Тунджа с дължина 4 8   м – при с. Крушаре  
общ. Сливен - Реката тече през равнинен терен  прави меандри  
водното течение е спокойно (малка скорост). В участъка реката не 
е коригирана  бреговете с височина 2   – 2 5 м са оформени в 
резултат на естествени процеси и антропогенна дейност. В 
участъка над реката има изградени два моста (на път-53 – стар и 
нов мост) – в района на мостовете и в уязвими участъци от 
транспортната инфраструктура бреговете са укрепени (стени  диги 
и насипи). Широчината на речното корито варира от 12 – 25 м.  
проводимостта му в този участък е намалена – силно обраснало 
корито  паднали дървета  наноси и отпадъци. 

3. Участък от р. Тунджа с дължина 7 2   м – между селата 
Крушаре и Желю Войвода в общ. Сливен – в този участък реката 
тече извън населени места през равнинен терен  има много бавно 
течение  образува наносни острови  образува множество меандри. 
Бреговете са повлияни от антропогенна дейност на места са 
укрепени с къси диги и насипи – предимно в участъци покрай 
транспортната инфраструктура. Височината на бреговете е 1 5 – 
2 5 м  широчината на коритото е 12 – 25 м  проводимостта на 
коритото е силно намалена от паднали дървета и наноси. 

4. Участък от р. Тунджа с дължина       м – при с Желю 
Войвода - над реката в участъка е изграден един мост (на пътя с. 
Ж. Войвода – с. Кабиле  общ. Тунда). В района на моста и в 
участъци покрай транспортната инфраструктура бреговете са 
укрепвани – с бетонни стени и насипи. Височината на бреговете е 
1,0 – 1 5 м  широчината на коритото е 18 – 25 м  проводимостта на 
коритото е силно намалена от паднали дървета и наноси. 

5. Участък от р. Тунджа с дължина 2     м - между с. Желю 
Войвода  общ. Сливен и с.  авой  общ. Тунджа – в този участък 
реката тече извън населени места през равнинен терен  има 
много бавно течение  образува наносни острови  меандрира. 
Бреговете са повлияни от антропогенна дейност на места са 
укрепени с къси диги и насипи – предимно в участъци покрай 
транспортната инфраструктура. Височината на бреговете е 1 5 – 
2 5 м  широчината на коритото е 12 – 25 м  проводимостта на 
коритото е силно намалена от обраствания  паднали дървета и 
наноси. 

6. Участък от р. Тунджа с дължина 2     м - при с.  авой  общ. 
Тунджа – в този участък реката тече през равнинен терен  има 
много бавно течение  образува наносни острови  меандрира.  ад 
реката в участъка са изградени   моста (- в с.  авой; - на АМ-
Тракия; и ж.п. моста на линията София-Бургас). Бреговете са 
повлияни от антропогенна дейност на места са укрепени с 
стоманобетонови стени (при мостовете)  къси диги и насипи – 
предимно в участъци покрай транспортната инфраструктура. 
Височината на бреговете е 1 5 –     м  широчината на коритото е 
12 – 2  м  проводимостта на коритото е силно намалена от 
обраствания  паднали дървета и наноси. 
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Водно тяло / 
код на 

водното тяло 

Засег-
ната 

речна 
мреж

а – 
„м” 

Заливна 
зона – 

местопол
о-жение / 
населено 

място 

Състояние на водната инфраструктура 

7. Участък от р. Тунджа с дължина 2 6   м – между с.  авой и 
Веселиново  общ. Тунджа – в този участък реката тече извън 
населени места през равнинен терен  има много бавно течение  
образува наносни острови  меандрира.  ад реката е изграден 
един мост – на пътя с.  авой – гр. Ямбол. Бреговете са повлияни 
от антропогенна дейност на места са укрепени с стоманобетонови 
стени (в района на моста) и насипи – предимно в участъци покрай 
транспортната инфраструктура. Височината на бреговете е 1 5 – 
2 5 м  широчината на коритото е 15 – 25 м  проводимостта на 
коритото е силно намалена от обраствания  паднали дървета и 
наноси. 

8. Участък от р. Тунджа с дължина 2 5   м - при с. Веселиново  
общ. Тунджа – в този участък реката тече през равнинен терен  
има много бавно течение  образува наносни острови  меандрира. 
Бреговете са повлияни от антропогенна дейност на места са 
укрепени с къси диги и насипи – предимно в участъци покрай 
транспортната инфраструктура. Височината на бреговете е 1   – 
2   м  широчината на коритото е 15 – 25 м  проводимостта на 
коритото е силно намалена от обраствания  паднали дървета и 
наноси. 

9. Участък от р. Тунджа с дължина 2 6   м – между с. 
Веселиново  общ. Тунджа и гр. Ямбол – в този участък реката тече 
извън населени места през равнинен терен  има много бавно 
течение  образува наносни острови  меандрира.  ад реката е 
изграден един мост – на път 5   . Бреговете са повлияни от 
антропогенна дейност на места са укрепени с стоманобетонови 
стени (в района на моста)  диги и насипи – предимно в участъци 
покрай транспортната инфраструктура. Височината на бреговете е 
2,5 –   5 м  широчината на коритото е 18 – 28 м  проводимостта на 
коритото е силно намалена от обраствания  паднали дървета и 
наноси. 

10. Участък от р. Тунджа с дължина 1      м през гр. Ямбол 
(общата дължина по двата ръкава – източен и западен). Реката (и 
двата ръкава) през гр. Ямбол е двустранно коригирана – 
земнонасипни диги  стоманобетонни стени  зидани стени и насипи 
(в началото на гр. Ямбол в района на устието на р. Мочурица път 
5    и ул. „Обходен път – Север”) Височината на 
стените/бреговете варира от 2 5 – до 5   м. Широчината на корито 
на източния ръкав/канал варира 1  – 15 м. Широчината на корито 
на западния ръкав/канал варира 2  – 25 м. Проводимостта и на 
двата ръкава е намалена източния ръкав е запълнен с наноси  
храсти  дървета и отпадъци – трудно може да се наблюдава 
водното течение.  ападния ръкав е със значително по-добра 
проводимост.  ащитните брегови съоръжения на много места са 
компрометирани.  

11.  Участък от р. Тунджа с дължина 4 5   м между гр. Ямбол и с. 
 аново  общ. Тунджа – Реката е двустранно коригирана – 
земнонасипни диги с височина от 2 5 – до   5 м  на места дигите 
са компрометирани.  ад реката в участъка е изграден един мост 
(на пътя с.  аново – с. Кукорево). Речното корито е широко 18 – 30 
м – проводимостта му е намалена в резултат на обраствания  
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Състояние на водната инфраструктура 

паднали дървета  наноси и отпадъци. По левия бряг на реката в 
този участък е разположено с. Окоп  общ. Тунджа. По десния бряг 
на реката са изградени водовземни съоръжения за добив на 
подземни води. 

12. Участък от р. Тунджа с дължина 8     м от с.  аново до края 
на Р ПР  при с. Тенево  общ. Тунджа.  ад реката в участъка са 
изградени   моста (- в с.  аново на пътя за с. Окоп; - в центъра на 
с.  аново; и – в с. Тенево на пътя за с. Симеоново). Реката е 
частично-двустранно коригирана – земнонасипни диги с височина 
от 2 5 – до   5 м  на места дигите са компрометирани. В с.  аново 
по десния бряг на реката земнонасипната дига е прекъсната (уч. 
от 85  м). Между селата  аново и Тенево участък от 1 6   м. не е 
коригиран – бреговете са с височина 1 5 – 2,0. През с. Тенево уч. 
от 1 5   м е коригиран и след селото друг участък от 1 5   м (до 
края на Р ПР ) не е коригиран. Широчината на речното корито в 
разглеждания участък варира между 18 –    м – проводимостта 
му е намалена в резултат на обраствания  паднали дървета  
наноси и отпадъци. По левия бряг на реката в този участък са 
разположени промишлени производства и са изградени 
съоръжения за добив на подземни води. По десния бряг на реката 
са разположени селата  аново и Тенево. 

 

1.2.  Информация от картите на риска от наводнения  

Информацията от картите на риска от наводнения е представена в 

систематизиран вид  както следва: 

Таблица 1. Елементи на риска от наводнения за различните вълни 

  
  
  
  
  
  

Период на повторение/вероятност 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Преливан
е на яз. 

Жребчев
о 

Катастрофа
лна вълна 

от 
разрушаван

е на яз. 
Двата 

чучура - 
сценарий 1 

Катастрофа
лна вълна 

от 
разрушаван

е на яз. 
Двата 

чучура - 
сценарий 2 

Елементи на риск          

Вид стопанска дейност         

Жилищни райони дка 35.17 51.92 81.08 307.61 99.67 134.37 

Смесени жилищни райони  дка 81.85 457.74 704.58 2111.26 97.75 75.13 

Комунална 
инфраструктура 

дка 18.12 37.84 70.38 231.57 146.23 169.77 

Транспортна 
инфраструктура 

дка 42.87 401.69 732.82 1607.99 494.78 546.16 

Техническа 
инфраструктура 

дка 200.71 344.14 622.33 1127.67 264.9 252.11 
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Период на повторение/вероятност 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Преливан
е на яз. 

Жребчев
о 

Катастрофа
лна вълна 

от 
разрушаван

е на яз. 
Двата 

чучура - 
сценарий 1 

Катастрофа
лна вълна 

от 
разрушаван

е на яз. 
Двата 

чучура - 
сценарий 2 

Индустрия - производство 
и съхранение 

дка 57.65 1354.38 2078.41 3747.02 1944.82 1964.54 

Места за спорт и отдих дка 1.86 49.88 310.02 682.13 550.62 502.03 

 елени територии дка 6243.74 42778.95 66511.65 140956.52 5425.52 4950.98 

Брой засегнати жители  бро
й 

1211 1977 5722 23675 8379 12370 

Инсталации 
замърсители 

        

IPPC инсталации бро
й 

   1 1 1 

 руги замърсители бро
й 

      

Обекти от НЕМ         

 ащитени зони по  АТУРА 
по ИБР 

бро
й 

3 4 4 4 2 2 

 ащитени територии по 
  Т 

бро
й 

2 4 4 5   

Други елементи на риск          

Критична 
инфраструктура 

бро
й 

      

Лечебно заведение  бро
й 

      

Образователна 
институция 

бро
й 

   4 2 3 

Летище бро
й 

   1   

Пристанище  бро
й 

      

Ж.п./автогара бро
й 

   1  1 

МВР институция  бро
й 

  1 1 3 1 

Администрация бро
й 

   1 1 1 

Енергийна 
инфраструктура 

бро
й 

3 15 27 57 4 3 

ВиК бро
й 

6 34 63 133 2 2 

Културни обекти          

Обекти с национално 
значение 

бро
й 

      

Обекти по Ю ЕСКО бро
й 

      

 руги обекти бро
й 

 1 3 5 2 2 
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1.3.  Определяне на риска по защитени категории 

Оценката на риска е направена въз основа на картите на риска по категориите  

критериите и показателите  по който той е бил определен като значим. 

 ормативно са определени четири основни категории  подлежащи на защита от 

наводнение - „човешко здраве“, „околна среда“, „културно наследство“ и 

„стопанска дейност“.  ирективата за наводненията и  акона за водите правят 

допускането  че при оценката на риска може да бъдат посочени  определени и 

оценени и други категории и елементи на риска. Следователно  е дефинирана 

пета „категория“  наречена „други елементи на риска“, която по своята 

същност обхваща - система от съоръжения и обекти, чието спиране, 

неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно 

въздействие върху здравето, безопасността и нормалния живот на 

населението, околната среда, националното стопанство или върху 

ефективното функциониране на държавното управление. 
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Таблица 2. Риск по защитени категории 

      

Проблеми 
при 20 г. 
вълна  

Проблеми 
при 100 г. 

вълна  

Проблеми 
при 1000 г. 

вълна  

Проблеми 
при 

Преливане 
на яз. 

Жребчево 

Проблеми при 
Катастрофална 

вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 1 

Проблеми при 
Катастрофална 

вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 2 

1. ЧОВЕШКО 
ЗДРАВЕ 

                

1.1 Население               

1.1.1. Засегнати жители - Брой   1211 1977 5722 23675 8379 12370 

1.1.2. Площ - жилищни райони (дка)   35.17 51.92 81.08 307.61 99.67 134.37 

1.1.3. 
Площ - смесени жилищни райони 
(дка) 

  81.85 457.74 704.58 2111.26 97.75 75.13 

2. СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

                

2.1 Транспортна инфраструктура                

  Площ (дка)   42.87 401.69 732.82 1607.99 494.78 546.16 

2.2 
Индустрия – производство и 
съхранение 

              

  Площ (дка)   57.65 1354.38 2078.41 3747.02 1944.82 1964.54 

2.3 Техническа инфраструктура               

  Площ / (дка)   200.71 344.14 622.33 1127.67 264.9 252.11 

2.4 

Зелени територии (парк, горски 
и обработваеми и 
необработваеми 
селскостопански площи)  

              

  Площ (дка)   6243.74 42778.95 66511.65 140956.52 5425.52 4950.98 

3. ОКОЛНА 
СРЕДА 

                

3.1 Защитени територии               

3.1.1. 
Защитени територии по 
НАТУРА2000 (дка) 

  3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 

3.1.2. Защитени територии по ЗЗТ   2.00 4.00 4.00 5.00 0.00 0.00 
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Проблеми 
при 20 г. 
вълна  

Проблеми 
при 100 г. 

вълна  

Проблеми 
при 1000 г. 

вълна  

Проблеми 
при 

Преливане 
на яз. 

Жребчево 

Проблеми при 
Катастрофална 

вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 1 

Проблеми при 
Катастрофална 

вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 2 

(дка) 

3.2 Инсталации замърсители               

3.2.1. 
IPPC и SEVESO инсталации 
(брой) 

              

3.2.2. 
Други предприятия 
замърсители 

              

4. КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 

                

4.1 
Културни обекти с национално 
значение 

              

  Брой               

4.2 Културни обекти по ЮНЕСКО               

  Брой               

4.3 Други обекти               

  Брой   0 1 3 5 2 2 

5. ДРУГИ 
ЕЛЕМЕНТИ НА 
РИСКА 

                

5.1 
Елементи на критичната 
инфраструктура 

              

5.1.1. Лечебно заведение (брой)   0 0 0 0 0 0 

5.1.2. 
Образователна институция 
(брой) 

  0 0 0 4 2 3 

5.1.3. Летище (брой)   0 0 0 1 0 0 

5.1.4. Пристанище (брой)   0 0 0 0 0 0 

5.1.5. Ж.П. гара (брой)   0 0 0 1 0 1 

5.1.6. Автогара (брой)   0 0 1 1 3 1 

5.1.7. МВР институция (брой)   0 0 1 1 3 1 

5.1.8. Администрация (брой)   0 0 0 1 1 1 
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Проблеми 
при 20 г. 
вълна  

Проблеми 
при 100 г. 

вълна  

Проблеми 
при 1000 г. 

вълна  

Проблеми 
при 

Преливане 
на яз. 

Жребчево 

Проблеми при 
Катастрофална 

вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 1 

Проблеми при 
Катастрофална 

вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 2 

5.2 Място за спорт и отдих               

  Площ (дка)   1.86 49.88 310.02 682.13 550.62 502.03 
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1.4.  Оценка на влиянието на изменението на климата 

Р ПР  р.Тунджа – Ямбол с код BG _APSFR_TU_ 2  дължина 68 км и водно 

тяло BG TU57 R 21 се намира както в преходно континенталната област 

(селищата от община Сливен и част от селищата на община Тунджа  гр. 

Ямбол)  така и малка част от селищата на община Тунджа в континентално-

средиземноморската климатична зона (Фиг. 1а). Също така  Р ПР  р.Тунджа – 

Ямбол попада в две хидроложки области: А - със средиземноморско 

климатично влияние върху оттока  и Б - с умереноконтинентално климатично 

влияние върху оттока (Фиг.1б  Таблица 1).  идроложки район А7 се 

характеризира с най-слаба отточност в цялата област  но със значително 

подземно подхранване на реките (главно с порови води) и висока регулираност 

на оттока  докато за подобласт БI преобладава дъждовно подхранване  като 

район БI8 е с преходни черти в режима на оттока и локално влияние на обилни 

грунтови потоци (Фиг.1б). 

Фиг. 1. Карти на климатичните и хидроложки области и райони на 

България1 

  

а) Граници на климатични области и райони: 
1-област  2-район; Б-Преходно континентална 
област: 6-район  адбалкански котловини и 8- 
район Горнотракийска низина; В-
Континентално-средиземноморска област: 1 -
 олна Тунджа 

б)  идроложки граници на: 1-област  2-
подобласт и  -район; област А-със 
средиземноморско климатично влияние върху 
оттока: А7- Горнотракийско-Среднотунджански 
район; област Б-с умереноконтинентално 
климатично влияние върху оттока: БI8-
 адбалканско-Сърненски район 

 

 

                                                           
1
 География на България. 2002. Физическа и социално-икономическа география. Географски институт 

при Българска академия на науките, ФорКом, стр. 760 
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Таблица 3. Осреднените характеристики на хидроложките райони на 

РЗПРН р.Тунджа – Ямбол2 

№ 

Среден 
годишен отток 

(мм) 

Снежно 
подхранван
е (% от 
сумарния 
отток) 

Подземно 
подхранван
е (% от 
сумарния 
отток) 

Годише
н валеж 
(мм) 

Отточен 
коефициен
т (% от 

валежите) 

Пълноводие 

средн
и 

крайн
и 

период 
в 

месец
и 

% от 
годишни
я отток 

А7 50 30-120 14 20 580 8 XII/I-VI 73,5 

БI

8 
120 30-250 18 26 650 19 XII-IV 63,7 

 

№ 

Максимален 
отток 

Маловодие Минимален 
отток 

Отношение 
на зимен 

към 
пролетен 
отток 

Отношени
е на 

максимале
н към 

минимален 
отток 

Т на 
речните 
води  

0
С месец % от 

годи
шния 
отток 

период 
в 

месеци 

% от 
годишн

ия 
отток 

месец % от 
годишн

ия 
отток 

А7 II 14,1 VII-XI 26,5 VIII, 
IX (X) 

4,7 0,95 3,0 12,5 

БI8 III 17,2 VIII-XI 18,5 VIII 1,4 1,07 12,7 9,3 

Р ПР  р.Тунджа – Ямбол се намира в район със средна поройност на реките  

като честотата на приижданията за селищата от община Сливен е от   до 6 

пъти годишно  а за селищата от община Тунджа и гр. Ямбол е под   пъти 

годишно (Фиг. 2).  

Фиг. 2. Карти за степента на поройност на реките и  

средната годишна честота на речните прииждания в България3 

  
а) Степен на поройност на реките: 1-най-слабо 
поройни реки  2-слабо поройни реки   -средно 
поройни реки  4-силно поройни реки  5-най-

б) Средна честота на речните прииждания 
(брой случаи годишно): 1-под    2-от   до 6   -
от 6 до 8  4-над 8  5-средни стойности в 

                                                           
2
 пак там 

3
 пак там 
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силно поройни реки  6-речни участъци с  МС речните участъци с  МС 

 

Поройността и честотата на приижданията на реките в Р ПР  р.Тунджа – 

Ямбол може да се обясни със сумарното изпарение от порядъка на 5   мм/год. 

за община Сливен и 55  мм/год. за община Тунджа и гр. Ямбол (Фиг.  ). 

Фиг. 3. Карти за годишните валежи и сумарното изпарение на речните 

басейни в България4 

  
а) Годишна сума на валежите (мм) за периода 

1961-1    г. 
б) Сумарно изпарение от речните басейни 

(мм/год.) 

 

Известно е  че при засушаване се увеличава степента на изпаряемост  като 

дори и при много малък като количество дъжд интензивността му е по-висока от 

интензивността на дъжд във влажни климати5. Тенденциите към увеличаване 

на летните дни с температура над 250С в периода 2 21-2 5  г. спрямо периода 

на съвременния климат 1 61-1    г. нараства за Р ПР  р.Тунджа – Ямбол 

(Фиг. 4). Тази тенденция на затопляне предполага увеличаване на броя на 

поройните дъждове – основен фактор за риска от наводнение. 

 

 

 

                                                           
4
 пак там 

5
 Lungu, M., Panaitescu, L., Niţăaridity, S. 2011. Climatic risk phenomenon in Dobrudja. Present Environment 

and Sustainable Development, 5, 1: 179-189 
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Фиг. 4. Карти за брой летни дни с температури над 250С в България6 

 

 

а) Брой летни дни с максимална температура ˃ 
25

0
С  1 61 – 1    г. 

б) Брой летни дни с максимална 
температура  
˃ 25

0
С  2 21 – 2 5  г.  регионален модел 

ALADIN 

 

Последните сценарии за бъдещите изменения на валежите и температурата в 

България  разработени съгласно Петия оценъчен доклад на Международния 

панел за изменение на климата (IPCC AR5) въз основа на базата данни от 

глобалната мрежа WorldClim  както и вземане в предвид релефа на страната  

показват запазване или намаление на годишната сума на валежите и 

увеличаване на температурата в района на Р ПР  р.Тунджа – Ямбол  което 

предполага не намаляване на поройните валежи. При реалистичния сценарий 

RCP 2 6 за 2 5  г. не се очаква съществена промяна на годишната сума на 

валежите спрямо валежите при съвременния климат  но се прогнозира 

увеличение на температурата с 2-30С спрямо тази за периода 1 51-2010 г. (Фиг. 

5). 

 

  

                                                           
6
 Moteva M., Kazandzhiev V., Georgieva V. 2015. Chapter 6: Climatological and Meteorological Information 

for Future Sustainable Agriculture in Bulgaria. In: Efe R., Bizzarri C., Curebal I., Nyusupova G. (editors). 2015. 

Environment and Ecology at Beginning of 21
st
 Century. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 91-111 
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Фиг. 5. Карти за годишните валежи и средногодишната температура в 

периода 1951-2010 г. и за 2050 г. съгласно реалистичния сценарий RCP 2,6 

на IPCC AR57 

  
Средногодишна температура (

0
C) в периода 1 51-

2 1  г. 
Годишна сума на валежите (мм) в периода 
1951-2 1  г. 

  
Средногодишна температура (

0
C) при 

реалистичния сценарий RCP 2 6 за 2 5  г. 
Годишна сума на валежите (мм) при 
реалистичния сценарий RCP 2 6 за 2 5  г. 

 

Високият риск от наводнения в Р ПР  р.Тунджа – Ямбол се дължи и на 

наличието на два язовира „Жребчево“ и „ вата чучура“. Язовир „Жребчево“ с 

площ от 25 км² е построен през 1959-1 66 г. Язовир „ вата чучура“ е също 

отдавна построен – през 1 67 г. и има завирен обем от 27   м3 и залята площ 

 7  дка. Южно от него впоследствие изниква вилната зона на Ямбол известна 

като Курткая. Преминаване на катастрофална вълна в Р ПР  р.Тунджа – 

Ямбол може да стане както при интензивни дъждове или снеготопене  така и 

при изпускането на водни обеми от водозадържащите съоръжения поради 

преливане  разрушаване на язовирната стена и на защитните съоръжения 

(диги) и др. 

                                                           
7
 Raev I., V. Alexandrov, G. Tinchev. 2015. Assessment of drought related climate change impacts on forests in 

Bulgaria. Silva Balcanica, 16 (1), 5-24 
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В резултат на анализа на горецитираните фактори  определящи повишаване на 

риска от наводнения в бъдеще  може да се предположи  че вероятността за 

периода на повтаряемост на малкия риск от наводнение на 1    г. ще бъде 

намален значително. Основание за това е очакваното увеличение на 

температурата  водещо до увеличаване на изпарението и интензивността на 

проливните дъждове. 

1.5. Степенуване на риска  

Степенуването на риска е както следва:  

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

Човешко здраве 

1  асегнати (пострадали) жители Брой 300 1500 3000   

  Оценка на риска       5722   

2 

 асегнати елементи от 
критичната инфраструктура или 
засегнати сгради с обществено 
значение (болници  училища и 
др.) 

Брой 1 3 6   

  Оценка на риска       91 

МВР  27 ВиК 
обекта  6  обекта 
на енергийната 
инфраструктура 

3 
Кладенци и помпени станции за 
обществено питейно 
водоснабдяване 

Брой 4 18 38   

  Оценка на риска       20 

Посочените по-горе 
27 обекта (без тези 
за напояване и 
промишленост) 

Стопанска дейност 

4 
Магистрали  I и II клас  ж.п. линии  
мостове  летища  преносни мрежи 
и друга линейна инфраструктура 

Брой 1 5 10   

  Оценка на риска     36   
Автомагистрала  
път 2 клас  жп. 
Линия     моста 

5 
Магистрали  I и II клас  ж.п. линии  
мостове  летища  преносни мрежи 
и друга линейна инфраструктура 

м. 1000 5000 10000   

  Оценка на риска     8772   
Автомагистрала  
път 2 клас  жп. 
Линия     моста 

6  асегнати селскостопански площи дка 6000 30000 65000   

  Оценка на риска       38911,4   
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

7 
Обобщена икономическа стойност 
на щетите (за минали 
наводнения) 

лв. 700 000 
3 000 
000 

7 000 
000 

  

              

Околна среда 

8 
Канализации на населени места – 
заустване на общински 
канализации или ГПСОВ 

Брой 1 2 5   

              

9 
 асегнати защитени територии: 
питейни води; зони по   Т; 
 атура 2    

Брой 1 2 5   

  Оценка на риска       8 
4 зони по   Т и 4 
зони по  атура 

2000 

10 
IPPC и SEVESO предприятия и 
др. (PRTR) от ИАОС  МОСВ  Б  
ивици 

Брой 0 0 1   

              

Културно наследство 

11 
Културно-исторически паметници 
от Ю ЕСКО и от национално 
значение 

Брой 0 0 1   

              

 

Анализът на представената информация показва  че рискът за разглеждания 

Р ПР  може да се определи като висок.  

 

2. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ  

Въз основа на информацията от т. 1 са формулирани основните проблеми  

свързани със заплахата и риска от наводнения  като е показана връзката им с 

националните приоритети  както следва. 
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Таблица 4. Основни проблеми 

  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

Приоритет 1: 
Опазване на 

човешкия живот и 
общественото 

здраве 

1       

 аливане на 
Жилищен район - 
с.Желю войвода  
р.Тунджа 

    

2 

 аливане на 
Жилищен район - 
гр. Ямбол  
р.Тунджа (канал) 

 аливане на 
Жилищен район - 
гр. Ямбол  
р.Тунджа (канал) 

 аливане на 
Жилищен район - 
гр. Ямбол  
р.Тунджа (канал) 

 аливане на 
Жилищен район - 
гр. Ямбол  
р.Тунджа (канал) 

 аливане на 
Жилищен район - 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

 аливане на 
Жилищен район - 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

3   

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Самуилово  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Самуилово  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Самуилово  
р.Тунджа 

    

4 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Крушаре  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с.Крушаре  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Крушаре  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с.Крушаре  
р.Тунджа 

    

5       

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с.Камен  
р.Тунджа 

    

6       

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с. ражево  
р.Тунджа 

    

7       

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с.Желю 
войвода  р.Тунджа 

    

8  аливане на  аливане на  аливане на  аливане на     
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

Смесен жилищен 
район - с. авой  
р.Тунджа 

Смесен жилищен 
район - с. авой  
р.Тунджа 

Смесен жилищен 
район - с. авой  
р.Тунджа 

Смесен жилищен 
район - с. авой  
р.Тунджа 

9 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Веселиново  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Веселиново  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Веселиново  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - 
с.Веселиново  
р.Тунджа 

    

  10 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - гр. 
Ямбол  р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - гр. Ямбол  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - гр. 
Ямбол  р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - гр. Ямбол  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - гр. Ямбол  
яз.  вата чучура 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - гр. Ямбол  
яз.  вата чучура 

  11   

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с. Окоп  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с. Окоп  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с. Окоп  
р.Тунджа 

    

  12   

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с.  аново  
р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с. 
 аново  р.Тунджа 

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с.  аново  
р.Тунджа 

    

  13       

 аливане на 
Смесен жилищен 
район - с. Тенево  
р.Тунджа 

    

  14 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура- 
с.Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура- 
с.Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура- 
с.Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура- 
с.Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  15       

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура- 
с.Веселиново  р. 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

Тунджа 

  16 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура 
м-ду 
с.Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура м-
ду с.Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура 
м-ду 
с.Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура м-
ду с.Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

    

  17 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа и канал 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа и канал 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа и канал 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа и канал 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

 аливане на 
Комунална 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

  18       

 аливане на места 
за спорт и отдих - 
с.Самуилово  р. 
Тунджа 

    

  19   

 аливане на места 
за спорт и отдих - 
с.Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
места за спорт и 
отдих - 
с.Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на места 
за спорт и отдих - 
с.Веселиново  р. 
Тунджа 

    

  20 

 аливане на 
места за спорт и 
отдих - гр.Ямбол  
р. Тунджа (канал) 

 аливане на места 
за спорт и отдих - 
гр.Ямбол  р. 
Тунджа (канал) 

 аливане на 
места за спорт и 
отдих - гр.Ямбол  
р. Тунджа 

 аливане на места 
за спорт и отдих - 
гр.Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на места 
за спорт и отдих - 
гр.Ямбол  яз. 
 вата чучура 

 аливане на места 
за спорт и отдих - 
гр.Ямбол  яз. 
 вата чучура 

  21       

 аливане на места 
за спорт и отдих м-
ду гр.Ямбол и 
с.Кукорево  р. 
Тунджа 

    

  22   
 аливане на места 
за спорт и отдих 

 аливане на 
места за спорт и 

 аливане на места 
за спорт и отдих 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

с.Окоп  р. Тунджа отдих с.Окоп  р. 
Тунджа 

с.Окоп  р. Тунджа 

  23       

 аливане на места 
за спорт и отдих 
с.Тенево  р. 
Тунджа 

    

  24       

 аливане на 
образователна 
институция - 
детска градина  
начално у-ще 
"Проф.  ойков"  
ПГИ 
"Г.С.Раковски"  гр. 
Ямбол  р. Тунджа 
(канал) 

    

  25       

 аливане на 
образователна 
институция - 
начално у-ще 
"Проф.  ойков"  гр. 
Ямбол  р. Тунджа 
(канал) 

 аливане на 
образователна 
институция - 
начално у-ще 
"Проф.  ойков"  
гр. Ямбол  р. 
Тунджа (канал) 

 аливане на 
образователна 
институция - 
начално у-ще 
"Проф.  ойков"  гр. 
Ямбол  р. Тунджа 
(канал) 

  26         

 аливане на 
образователна 
институция - 
Гимназия с 
преподаване на 
чужди езици "В. 
Карагьозов"  гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

 аливане на 
образователна 
институция - 
Гимназия с 
преподаване на 
чужди езици "В. 
Карагьозов"  гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

  27        аливане на    аливане на 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

образователна 
институция - 
Професионална 
гимназия по 
икономика 
"Г.С.Раковски"  р. 
Тунджа (канал) 

образователна 
институция - 
Професионална 
гимназия по 
икономика 
"Г.С.Раковски"  яз. 
 вата чучура 

  28 

 аливане на 
обекти от ВиК - 
помпена станция  
  бр  с. Крушаре  
р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК - 
помпена станция  
  бр  с. Крушаре  
р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК - 
помпена станция  
  бр  с. Крушаре  
р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК - 
помпена станция    
бр  с. Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  29 

 аливане на 
обекти от ВиК м-
ду с. Кабиле  с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК м-ду 
с. Кабиле  с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК м-
ду с. Кабиле  с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК м-ду 
с. Кабиле  с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

    

  30 

 аливане на 
обекти от ВиК 
при с.  аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК при 
с.  аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
при с.  аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК при 
с.  аново  р. 
Тунджа 

    

Приоритет 2: По-
висока степен на 

защита на 
критичната 

инфраструктура и 
бизнеса 

1       

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с.Самуилово  р. 
Тунджа 

    

2 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду 
с.Самуилово и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с.Самуилово и 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду 
с.Самуилово и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с.Самуилово и 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

2       

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Самуилово и 
с. Глуфишево  р. 
Тунджа 

    

3 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Крушаре; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Крушаре; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Крушаре; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Крушаре; р. 
Тунджа 

    

  3       

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с.  ражево; р. 
Тунджа 

    

  4       

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Камен; р. Тунджа 

    

  4   

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Желю 
войвода и с. 
Кабиле; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
Кабиле; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Желю 
войвода и с. 
Кабиле; р. Тунджа 

    

  5 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Желю 
войвода и с.  авой; 
р. Тунджа 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

  5 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с.  авой; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с.  авой; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с.  авой; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с.  авой; р. Тунджа 

    

  6 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Веселиново; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Веселиново; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Веселиново; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Веселиново; р. 
Тунджа 

    

  6 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол; р. 
Тунджа 

    

  7 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
гр. Ямбол; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
гр. Ямбол; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
гр. Ямбол; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
гр. Ямбол; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

  7       

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево; р. 
Тунджа 

    

  8   

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Окоп; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Окоп; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Окоп; р. Тунджа 

    

  8    аливане на  аливане на  аливане на     
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Окоп и с. 
 аново; р. Тунджа 

транспортна 
инфраструктура 
м-ду с. Окоп и с. 
 аново; р. 
Тунджа 

транспортна 
инфраструктура м-
ду с. Окоп и с. 
 аново; р. Тунджа 

  9   

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с.  аново и с. 
Тенево; р. Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура 
м-ду с.  аново и 
с. Тенево; р. 
Тунджа 

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура м-
ду с.  аново и с. 
Тенево; р. Тунджа 

    

  9       

 аливане на 
транспортна 
инфраструктура - 
с. Тенево; р. 
Тунджа 

    

  10 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
при с.Самуилово  
р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
при с.Самуилово  
р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
при с.Самуилово  
р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с.Самуилово  р. 
Тунджа 

    

  10       

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Глуфишево и 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  11 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
при с.Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
при с.Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
при с.Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
при с.Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  11        аливане на     
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

техническа 
инфраструктура м-
ду с. Крушаре  с. 
Чокоба и с. 
 аджидимитрово  
р. Тунджа 

  12     

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с.  ражево  
с. Кабиле и с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с.  ражево  с. 
Кабиле и с. Желю 
войвода  р. Тунджа 

    

  12 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой  р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой  р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой  р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Желю 
войвода и с.  авой  
р. Тунджа 

    

  13 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Веселиново  р. 
Тунджа 

    

  13 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

    

  14 
 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

  14   

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду гр. Ямбол и 
с. Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  яз. 
 вата чучура 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  яз.  вата 
чучура 

  15     

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Кукорево  р. 
Тунджа 

    

  15   

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Кукорево и с. 
Окоп  р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с. Кукорево 
и с. Окоп  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Кукорево и с. 
Окоп  р. Тунджа 

    

  16 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с. Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Окоп и с. 
 аново  р. Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 
м-ду с. Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
ду с. Окоп и с. 
 аново  р. Тунджа 

    

  16 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с.  аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с.  аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с.  аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с.  аново  р. 
Тунджа 

    

  17 
 аливане на 
техническа 
инфраструктура 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-

 аливане на 
техническа 
инфраструктура 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура м-
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

м-ду с.  аново и 
с. Тенево  р. 
Тунджа 

ду с.  аново и с. 
Тенево  р. Тунджа 

м-ду с.  аново и 
с. Тенево  р. 
Тунджа 

ду с.  аново и с. 
Тенево  р. Тунджа 

  17 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
техническа 
инфраструктура - 
с. Тенево  р. 
Тунджа 

    

  18 

 аливане на 
обекти на 
Индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Самуилово и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
Индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Самуилово и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
Индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Самуилово и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
Индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Самуилово и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  18 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  19 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Крушаре и с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Крушаре и с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Крушаре и с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Крушаре и с. Желю 
войвода  р. Тунджа 

    

  19   
 аливане на 
обекти на 

 аливане на 
обекти на 

 аливане на 
обекти на 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

  20 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с.  авой  с. 
Кабиле и с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
 авой  с. Кабиле и 
с. Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с.  авой  с. 
Кабиле и с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
 авой  с. Кабиле и 
с. Веселиново  р. 
Тунджа 

    

  20 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

    

  21 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

    

  21 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

съхранение - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

съхранение - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

съхранение - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

съхранение - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

съхранение - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

съхранение - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

  22     

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
гр. Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
гр. Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

    

  22   

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Кукорево и с. 
Окоп  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Кукорево и с. 
Окоп  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Кукорево и с. Окоп  
р. Тунджа 

    

  23   

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Окоп  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Окоп  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Окоп  р. Тунджа 

    

  23   

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Окоп и с.  аново  
р. Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду 
с. Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти на 
индустрия-
производство и 
съхранение м-ду с. 
Окоп и с.  аново  
р. Тунджа 

    

  24 
 аливане на 
обекти на 

 аливане на 
обекти на 

 аливане на 
обекти на 

 аливане на 
обекти на 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

индустрия-
производство - с. 
 аново  р. 
Тунджа 

индустрия-
производство - с. 
 аново  р. Тунджа 

индустрия-
производство - с. 
 аново  р. 
Тунджа 

индустрия-
производство - с. 
 аново  р. Тунджа 

  24       
 аливане на ж.п 
гара - гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

  
 аливане на ж.п 
гара - гр. Ямбол  
яз.  вата чучура 

  25       
 аливане на 
летище - с. Желю 
войвода  р. Тунджа 

    

  25       
 аливане на 
автогара - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

    

  26     

 аливане на МВР 
институция - 
противоградна 
ракетна 
площадка D1 25  
с. Желю войвода  
р. Тунджа 

 аливане на МВР 
институция - 
противоградна 
ракетна площадка 
D1 25  с. Желю 
войвода  р. Тунджа 

    

  26         

 аливане на МВР 
институция - 
Контрол над 
общоопасните 
средства  гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

 аливане на МВР 
институция - 
Контрол над 
общоопасните 
средства  гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

  27       

 аливане на 
административна 
сграда - 
Изпълнителна 
агенция по 
селекция и 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

репродукция в 
животновъдството  
гр. Ямбол  р. 
Тунджа (канал) 

  27         

 аливане на 
административна 
сграда - Служба 
енергоснабдяване  
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

 аливане на 
административна 
сграда - Служба 
енергоснабдяване  
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

  28       

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Самуилово и 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  28 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  29     

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
м-ду с. Крушаре  
с. Чокоба  с. 
 аджидимитрово 
и с.  ражево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Крушаре  с. 
Чокоба  с. 
 аджидимитрово и 
с.  ражево  р. 
Тунджа 

    

  29        аливане на     
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
при с. Желю 
войвода  р. Тунджа 

  30 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и с. 
Кабиле  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
с. Кабиле  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и с. 
Кабиле  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
с. Кабиле  р. 
Тунджа 

    

  30 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

    

  31   

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

  31     

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
при с. Кукорево  
р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
при с. Кукорево  р. 
Тунджа 

    

  32    аливане на  аливане на  аливане на     
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
при с. Окоп  р. 
Тунджа 

обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
при с. Окоп  р. 
Тунджа 

обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
при с. Окоп  р. 
Тунджа 

  32   

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Окоп и с. 
 аново  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
м-ду с. Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура м-
ду с. Окоп и с. 
 аново  р. Тунджа 

    

  33       

 аливане на 
обекти от 
енергийната 
инфраструктура 
при с. Тенево р. 
Тунджа 

    

  33       

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
при с. Самуилово  
р. Тунджа 

    

  34       

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура м-
ду с. Крушаре  с. 
Глуфишево и с. 
Чукорево  р. 
Тунджа 

    

  34       
 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

при с.  ражево  р. 
Тунджа 

  35   

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура м-
ду с.  ражево  с. 
Желю войвода  с. 
Кабиле и с.  авой  
р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
м-ду с.  ражево  
с. Желю войвода  
с. Кабиле и с. 
 авой  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура м-
ду с.  ражево  с. 
Желю войвода  с. 
Кабиле и с.  авой  
р. Тунджа 

    

  35   

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК - 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК - гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

  36   

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура м-
ду с. Кукорево  с. 
Окоп и с.  аново  
р. Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
м-ду с. Кукорево  
с. Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура м-
ду с. Кукорево  с. 
Окоп и с.  аново  
р. Тунджа 

    

  36   

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
при с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
при с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
обекти от ВиК 
инфраструктура 
при с. Тенево  р. 
Тунджа 

    

  37     

 аливане на 
културни обекти - 
археологична 
зона м-ду с. 
 ражево и с. 
Желю войвода  р. 
Тунджа 

 аливане на 
културни обекти - 
археологична зона 
м-ду с.  ражево и 
с. Желю войвода  
р. Тунджа 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

  37   

 аливане на 
културни обекти - 
паметник м-ду 
с.Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
културни обекти - 
паметник м-ду 
с.Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
културни обекти - 
паметник м-ду 
с.Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

    

  38       

 аливане на 
културни обекти - 
аероклуб "Г. 
Иванов" гр. Ямбол  
р. Тунджа 

 аливане на 
културни обекти - 
аероклуб "Г. 
Иванов"  гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

 аливане на 
културни обекти - 
аероклуб "Г. 
Иванов"  гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

  38       

 аливане на 
културни обекти - 
адвентистка 
църква  гр. Ямбол  
р. Тунджа (канал) 

 аливане на 
културни обекти - 
адвентистка 
църква  гр. Ямбол  
яз.  вата чучура 

 аливане на 
културни обекти - 
адвентистка 
църква  гр. Ямбол  
яз.  вата чучура 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 

околната среда 

1       

 аливане на IPPC 
инсталации - ” ЕС” 
А -гр.Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на IPPC 
инсталации - 
” ЕС” А -
гр.Ямбол  яз. 
 вата чучура 

 аливане на IPPC 
инсталации - ” ЕС” 
А -гр.Ямбол  яз. 
 вата чучура 

  2   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Самуилово и 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с. 
Самуилово и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Самуилово и 
с. Крушаре  р. 
Тунджа 

    

  3   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Крушаре и с. 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с. Крушаре 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Крушаре и с. 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

Желю войвода  р. 
Тунджа 

и с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Желю войвода  р. 
Тунджа 

  4   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой  р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой  р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Желю 
войвода и с.  авой  
р. Тунджа 

    

  5   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с.  авой и с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с.  авой и с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с.  авой и с. 
Веселиново  р. 
Тунджа 

    

  6   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с. 
Веселиново и гр. 
Ямбол  яз.  вата 
чучура 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Веселиново и 
гр. Ямбол  яз. 
 вата чучура 

  7   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду гр. Ямбол и 
с. Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  яз. 
 вата чучура 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду гр. Ямбол и с. 
Кукорево  яз.  вата 
чучура 

  8   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Кукорево и с. 
Окоп  р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с. Кукорево 
и с. Окоп  р. 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Кукорево и с. 
Окоп  р. Тунджа 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

Тунджа 

  9   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Окоп и с. 
 аново  р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с. Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с. Окоп и с. 
 аново  р. Тунджа 

    

  10   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с.  аново и с. 
Тенево  р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
м-ду с.  аново и 
с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР м-
ду с.  аново и с. 
Тенево  р. Тунджа 

    

  11   

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
при с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
при с. Тенево  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
 АТУРА по ИБР 
при с. Тенево  р. 
Тунджа 

    

  12   

 аливане на 
защитени зони по 
  Т - местност 
Ормана и 
Веселиновска гора 
при с Веселиново  
р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
  Т - местност 
Ормана и 
Веселиновска 
гора при с 
Веселиново  р. 
Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
  Т - местност 
Ормана и 
Веселиновска гора 
при с Веселиново  
р. Тунджа 

    

  13   

 аливане на 
защитени зони по 
  Т - местност 
Иван гьол  
 ебелата кория м-
ду с  аново и с. 
Тенево  р. Тунджа 

 аливане на 
защитени зони по 
  Т - местност 
Иван гьол  
 ебелата кория 
м-ду с  аново и 
с. Тенево  р. 

 аливане на 
защитени зони по 
  Т - местност 
Иван гьол  
 ебелата кория м-
ду с  аново и с. 
Тенево  р. Тунджа 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

Тунджа 

Приоритет 4: 
Подобряване на 

подготвеността и 
реакциите на 
населението 

  

1.  едостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

1.  едостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

1.  едостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

1.  едостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

1.  едостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

1.  едостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

Приоритет 5: 
Подобряване на 

административния 
капацитет за 

управление на 
риска от 

наводнения 
  

1. Липса на 
достатъчна 
оперативна 
информация за 
УР  – липсва 
информация за 
съществуването 
на общинска 
план за действие 
при бедствия и 
аварии. Липсва 
общинско звено 
за постоянна 
връзка с Б   
МОСВ   ИМ  

1. Липса на 
достатъчна 
оперативна 
информация за 
УР  – липсва 
информация за 
съществуването 
на общинска план 
за действие при 
бедствия и аварии. 
Липсва общинско 
звено за 
постоянна връзка 
с Б   МОСВ  
 ИМ  

1. Липса на 
достатъчна 
оперативна 
информация за 
УР  – липсва 
информация за 
съществуването 
на общинска 
план за действие 
при бедствия и 
аварии. Липсва 
общинско звено 
за постоянна 
връзка с Б   
МОСВ   ИМ  

1. Липса на 
достатъчна 
оперативна 
информация за 
УР  – липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при 
бедствия и аварии. 
Липсва общинско 
звено за постоянна 
връзка с Б   
МОСВ   ИМ  

1. Липса на 
достатъчна 
оперативна 
информация за 
УР  – липсва 
информация за 
съществуването 
на общинска план 
за действие при 
бедствия и 
аварии. Липсва 
общинско звено за 
постоянна връзка 
с Б   МОСВ  
 ИМ  

1. Липса на 
достатъчна 
оперативна 
информация за 
УР  – липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 
действие при 
бедствия и аварии. 
Липсва общинско 
звено за постоянна 
връзка с Б   
МОСВ   ИМ  

  

2.  иска степен 
на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация 
за управление на 
риска от 
наводнения – 
динамично 

2.  иска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на 
риска от 
наводнения – 
динамично 
променяща се 

2.  иска степен 
на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация 
за управление на 
риска от 
наводнения – 
динамично 

2.  иска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на 
риска от 
наводнения – 
динамично 
променяща се 

2.  иска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на 
риска от 
наводнения – 
динамично 
променяща се 

2.  иска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на 
риска от 
наводнения – 
динамично 
променяща се 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

променяща се 
нормативна 
уредба и 
недостатъчен 
капацитет на 
общинската 
администрация. 
 а база 
проучване  
проведено от 
екипа  е 
установена 
необходимостта 
от 
осъвременяване 
на нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

нормативна 
уредба и 
недостатъчен 
капацитет на 
общинската 
администрация. 
 а база 
проучване  
проведено от 
екипа  е 
установена 
необходимостта от 
осъвременяване 
на нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

променяща се 
нормативна 
уредба и 
недостатъчен 
капацитет на 
общинската 
администрация. 
 а база 
проучване  
проведено от 
екипа  е 
установена 
необходимостта 
от 
осъвременяване 
на нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

нормативна уредба 
и недостатъчен 
капацитет на 
общинската 
администрация.  а 
база проучване  
проведено от 
екипа  е 
установена 
необходимостта от 
осъвременяване 
на нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

нормативна 
уредба и 
недостатъчен 
капацитет на 
общинската 
администрация. 
 а база 
проучване  
проведено от 
екипа  е 
установена 
необходимостта 
от 
осъвременяване 
на нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

нормативна уредба 
и недостатъчен 
капацитет на 
общинската 
администрация.  а 
база проучване  
проведено от 
екипа  е 
установена 
необходимостта от 
осъвременяване 
на нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

  

 . Липса на 
достатъчен 
капацитет за 
адекватно 
реагиране на 
публичните 
институции при 
наводнения  по-
конкретно: липса 
на 
доброволчески 
отряди  
надеждна връзка 
на компетентните 

 . Липса на 
достатъчен 
капацитет за 
адекватно 
реагиране на 
публичните 
институции при 
наводнения  по-
конкретно: липса 
на доброволчески 
отряди  надеждна 
връзка на 
компетентните 
общински органи с 

 . Липса на 
достатъчен 
капацитет за 
адекватно 
реагиране на 
публичните 
институции при 
наводнения  по-
конкретно: липса 
на 
доброволчески 
отряди  
надеждна връзка 
на компетентните 

 . Липса на 
достатъчен 
капацитет за 
адекватно 
реагиране на 
публичните 
институции при 
наводнения  по-
конкретно: липса 
на доброволчески 
отряди  надеждна 
връзка на 
компетентните 
общински органи с 

 . Липса на 
достатъчен 
капацитет за 
адекватно 
реагиране на 
публичните 
институции при 
наводнения  по-
конкретно: липса 
на доброволчески 
отряди  надеждна 
връзка на 
компетентните 
общински органи с 

 . Липса на 
достатъчен 
капацитет за 
адекватно 
реагиране на 
публичните 
институции при 
наводнения  по-
конкретно: липса 
на доброволчески 
отряди  надеждна 
връзка на 
компетентните 
общински органи с 
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  20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна Преливане на яз. 
Жребчево 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 1 

Катастрофална 
вълна от 

разрушаване на 
яз. Двата чучура - 

сценарий 2 

общински органи 
с населението  
липса на 
общинско звено  
ангажирано с 
проблемите на 
наводненията 

населението  
липса на общинско 
звено  ангажирано 
с проблемите на 
наводненията 

общински органи 
с населението  
липса на 
общинско звено  
ангажирано с 
проблемите на 
наводненията 

населението  
липса на общинско 
звено  ангажирано 
с проблемите на 
наводненията 

населението  
липса на 
общинско звено  
ангажирано с 
проблемите на 
наводненията 

населението  
липса на общинско 
звено  ангажирано 
с проблемите на 
наводненията 

  

4.  астрояване в 
близост до 
реката 
(заливаеми 
територии)  с 
което се 
повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
 ерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

4.  астрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с 
което се повишава 
рискът от щети 
при наводнения. 
 ерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

4.  астрояване в 
близост до 
реката 
(заливаеми 
територии)  с 
което се 
повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
 ерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

4.  астрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с което 
се повишава 
рискът от щети при 
наводнения. 
 ерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

4.  астрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с 
което се повишава 
рискът от щети 
при наводнения. 
 ерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

4.  астрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии)  с което 
се повишава 
рискът от щети при 
наводнения. 
 ерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

  

5.  едостатъчно 
ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водохранилища 

5.  едостатъчно 
ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водохранилища 

5.  едостатъчно 
ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водохранилища 

5.  едостатъчно 
ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водохранилища 

5.  едостатъчно 
ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водохранилища 

5.  едостатъчно 
ефективно 
управление на 
водните нива на 
язовири и 
ретензионни 
водохранилища 
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3. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

Целите (действията) за управление на риска от BG3_APSFR_TU_02 Р. ТУ  ЖА 

– ЯМБОЛ са формулирани въз основа на  ационалните приоритети и цели и 

констатираните проблеми в района. 

 

Приоритет 1: Опазване на човешкото здраве  

Действие 1.1. Минимизиране броя на засегнатите и пострадали хора при 

наводнения в идентифицираните заливни територии в Р ПР  р.Тунджа - 

Ямбол 

Действие 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения в идентифицираните заливни територии в Р ПР  р.Тунджа - 

Ямбол 

Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в Р ПР  

р.Тунджа - Ямбол 

Действие 1.4. Минимизиране на щетите при наводнение на социалната 

инфраструктура в населените места в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - Ямбол 

 

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

бизнеса 

Действие 2.1. Подобряване на защитата на пътната инфраструктура в Р ПР  

р.Тунджа - Ямбол 

Действие 2.2. Подобряване на защитата на стопанските обекти в 

идентифицираните заливни територии в Р ПР  р.Тунджа - Ямбол 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Действие 3.1. Подобряване на защитата на IPPC предприятията в 

идентифицираните заливни територии в Р ПР  р.Тунджа – Ямбол 

(съответства на Действие 3.2. от Националните приоритети и цели) 
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Действие 3.2. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите  

защитени зони по  АТУРА 2    и защитени територии по   Т в обхвата на 

Р ПР  р.Тунджа – Ямбол (съответства на Действие 3.3. от Националните 

приоритети и цели)  

Действие 3.3. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски  

горски и крайречни територии в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - Ямбол  

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при 

наводнения в населените места в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - Ямбол 

Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в 

общините в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - Ямбол  

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление 

на риска от наводнения  

Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативна уредба за устройствено 

планиране в общините в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - Ямбол 

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска 

от наводнения в общините в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - Ямбол 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала  ангажиран с 

управление на риска от наводнения общините в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - 

Ямбол 

Действие 5.4. Минимизиране на риска от наводнения по водното течение за 

речния басейн след Р ПР  р.Тунджа - Ямбол 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции в 

общините в обхвата на Р ПР  р.Тунджа - Ямбол при наводнения  

Формулираните приоритети и действия се базират на предоставената ни от 

Възложителя информация  която е систематизирана в таблицата по-долу. При 
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промяна на изходните данни предложените приоритети и действия ще бъдат 

актуализирани.  

 

 

4. РЕШЕНИЯ И МЕРКИ  

При така определените проблеми са формулирани възможните решения и 

мерки за всеки сценарий  като решенията и мерките са представени съгласно 

поредността на националните приоритети за управление на риска от 

наводнения: 
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Таблица 5. Решения и мерки 

Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Жилищен 
район - 
с.Желю 
войвода  
р.Тунджа 

Решение 1 1. 
Изграждане 
на системи 
за ранно 
предупрежде
ние  
специално 
адресирани 
към поройни 
наводнения  
дължащи се 
на 
интензивни 
валежи с 
малък 
пространств
ен и времеви 
обхват. 

PRE15-
PREP1-
RR6-
REAC16       0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Жилищен 
район - 
с.Желю 
войвода  
р.Тунджа 

Решение 1 2. 
Координация 
и 
сътрудничес
тво между 
всички 
управленски 
нива 
(национално  

PREP8-
REAC55 

При 
преминаване на 
екстремни 
водни 
количества 
вследствие 
преливане на 
яз. Жребчево  
надхвърлящи     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

1000-годишна 
висока вълна се 
предвижда 
евакуация на 
хора и техника 
от най-
засегнатите 
райони по 
цялата 
територията на 
Р ПР . 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Жилищен 
район - 
с.Желю 
войвода  
р.Тунджа 

Решение 1  . 
Изпомпване 
от залети 
ниски части  

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC135 

При 
преминаване на 
екстремни 
водни 
количества 
вследствие 
преливане на 
яз. Жребчево  
надхвърлящи 
1000-годишна 
висока вълна се 
предвижда 
изпомпване на 
води от най-
засегнатите 
райони в най-
ниските части 
на засегнатите     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

жилищни 
райони по 
цялата 
територията на 
Р ПР . 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Жилищен 
район - 
с.Желю 
войвода  
р.Тунджа 

Решение 1 4. 
Поддържане 
и 
подобряване 
състоянието 
на 
съществува
щи язовири. 

PRE47-
PRO31-
REAC118 

Поддръжка на 
облекчителните 
съоръжения  
почистване 
въздушния 
откос от 
растителност  
мониторинг на 
положението на 
депресионната 
крива и 
филтрацията 
през  под и 
около 
язовирната 
стена на яз. 
Жребчево и яз. 
 вата чучура     0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Самуилов
о  р.Тунджа 

Решение 1 5. 
Почистване 
на речни 
участъци и 
дерета за 
осигуряване 

PRE16-
REAC17 

Основно и 
ежегодно 
почистване на 
левия бряг на р. 
Тунджа в зоната 
на с. Самуилово   

 еобход
имо е 
периодич
но 
почиства
не на 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

преминаване 
на висока 
вълна  

(извън рамките 
на населеното 
място) от 
дървета и 
храсти - 
дължина 5   м  
площ 1 дка. 

левия 
бряг на 
р. 
Тунджа 
от 
дървета  
храсти  
дънери  
битови и 
строител
ни 
отпадъци 
и др. 
Такива 
са 
налице в 
зоната 
след 
пътния 
мост - у-к 
с 
дължина 
5   м и 
площ - 1 
дка 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 

Решение 1 6. 
Създаване 
на малки 
буферни 

PRE5-
PRO2-
REAC6 

Създаване на 
буферни 
басейни в 
заливните   

Обща 
площ 
около: 5  
дка 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

обществено
то здраве 

с.Самуилов
о  р.Тунджа 

басейни 
и/или 
управляеми 
полдери в 
заливните 
тераси на 
реките 

тераси на при 
връзката с р. 
Тунджа 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Самуилов
о  р.Тунджа 

Решение 1 7. 
 аконодател
ни 
инициативи 
за 
недопускане 
на 
строителств
о в 
заливаемите 
зони 

PRE28-
REAC29 

Предприемане 
на 
законодателни 
инициативи за 
забрана на 
строителство в 
заливаемите 
зони на р. 
Тунджа  които 
съответстват на 
получените 
карти на 
заплахата от 
наводнения на 
цялата 
територия на 
Р ПР .   

 еобход
имо е 
налагане 
на 
ограниче
ния и 
забрани 
за 
строител
ство в 
заливае
мите 
зони на 
р. 
Тунджа  
които 
съответс
тват на 
получени
те карти 
на 
заплахат 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

а от 
наводнен
ия. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Самуилов
о  р.Тунджа 

Решение 1 8. 
Премахване 
на незаконни 
постройки  
подприщващ
и 
съоръжения  
огради  
складирани 
материали и 
други 
намиращи се 
в границите 
на речните 
легла или 
дерета 

PRE24-
REAC25 

Премахване на 
незаконни 
постройки - 
огради  
временни 
постройки  
навеси  обори  
складирани 
материали и 
други  
намиращи в 
зоната на с. 
Самуилово - 5 
дка   

 еобход
имо е 
отстраня
ване на 
незаконн
и 
постройк
и - 
огради  
временн
и 
постройк
и  
навеси  
обори  
складира
ни 
материа
ли и 
други  
намиращ
и в 
зоната 
на с. 
Самуило
во  след 1 1 1 1 0 0 



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

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org     52 

Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

моста 
над р. 
Тунджа  
на пътя 
м-ду с. 
Самуило
во и с. 
Панарет
овци 

                          

                          

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Самуилов
о  р.Тунджа 

Решение 
1,11. 
Ежегодно 
обследване 
на 
техническото 
и 
експлоатаци
онното 
състояние 
на 
потенциално 
опасните 
водни 
обекти.  

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационн
ото състояние 
на моста над р. 
Тунджа на пътя 
м-ду с. 
Самуилово и с. 
Панаретовци.   

 еобход
имо е 
периодич
но 
обследва
не на 
техничес
кото и 
експлоат
ационнот
о 
състояни
е на 
моста 
над р. 
Тунджа 
на пътя 
м-ду с. 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

Самуило
во и с. 
Панарет
овци  за 
набелязв
ане на 
мерки за 
недопуск
ане на 
разруше
ния при 
наводнен
ия  
изравяне 
или 
затлачва
не и да 
се 
определ
и 
необходи
мостта и 
обхвата 
на 
ремонтн
ите 
работи  в 
т.ч. и 
основни 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ремонти 
и 
реконстр
укции. 
Огледи 
на 
съоръже
нието 
следва 
да се 
извършв
ат след 
всяка 
висока 
вълна. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Самуилов
о  р.Тунджа 

Решение 
1,12. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 
наводнения 
на смесения 
жилищен 
район в с. 
Самуилово 

PRE53-
PRO38-
REAC126   

Изгражда
не на 
земнонас
ипна 
дига в 
комбина
ция с 
биологич
но 
укрепван
е в 
участък с 
дължина 
4   м и 

Предвиж
да се 
изгражда
не на 
земнонас
ипна 
дига в 
комбина
ция с 
биологич
но 
укрепван
е по 
левия 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

височина 
2.5 м. 
Площ на 
укрепван
ето - 3.2 
дка. 

бряг на 
р. 
Тунджа в 
зоната 
след 
моста на 
път м-ду 
с. 
Самуило
во и с. 
Панарет
овци. 
Участъкъ
т е с 
дължина 
55  м  а 
височина
та на 
съоръже
нието - 
средно 
2.5 м. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Самуилов
о  р.Тунджа 

Решение 
1,12. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 
наводнения 
на смесения 

PRE49-
PRO34-
REAC121   

Изгражда
не на 
защитна 
стена от 
габиони 
в 
комбина

Предвиж
да се 
алтернат
ивно 
решение  
включва
що 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

жилищен 
район в с. 
Самуилово 

ция с 
биологич
но 
укрепван
е в 
участък с 
дължина 
4   м и 
височина 
2.5 м. 

замяна 
на 
земнонас
ипна 
дига в 
комбина
ция с 
биологич
но 
укрепван
е по 
левия 
бряг на 
р. 
Тунджа в 
зоната 
след 
моста на 
път м-ду 
с. 
Самуило
во и с. 
Панарет
овци с 
габионна 
стена в 
комбина
ция с 
биологич
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

но 
укрепван
е при 
аналогич
ни 
параметр
и - у-к с 
дължина 
55  м и 
височина
та - 
средно 
2.5 м. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Крушаре  
р.Тунджа 

Решение 
1,13. 
Изграждане 
на нови 
корекции 

PRE49-
PRO34-
REAC121 

Изграждане на 
стоманобетонна 
подпорна стена 
по левия бряг 
на р. Тунджа в 
рамките на с. 
Крушаре - 
дължина 12   м 
и височина 2.5 
м.     1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Крушаре  
р.Тунджа 

Решение 
1,14. 
Решения 1 6  
1 7  1 8  1   и 
1.1  са 
съотносими   

Мерките 
предвидени при 
Решения - 1,6, 
1 7  1 8  1   и 
1.1 . са 
напълно     1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

и към този 
проблем 

съотносими и 
към този 
проблем  

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Крушаре  
р.Тунджа 

Решение 
1,15. 
Почистване 
и 
стопанисван
е на речните 
легла в 
границите на 
урбанизиран
а територия 

PRE27-
REAC28 

Основно и 
ежегодно 
почистване на 
коритото и 
бреговете на р. 
Тунджа в зоната 
на с. Крушаре - 
дължина 17   
м  площ 7 дка.   

Предвиж
да се 
периодич
но 
почиства
не на 
коритото 
и 
бреговет
е на р. 
Тунджа в 
зоната 
на с. 
Крушаре 
от 
дървета  
храсти  
падащи 
дървета  
дънери  
битови и 
строител
ни 
отпадъци 
в у-к с 
дължина 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

17   м  
площ 7 
дка. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Крушаре  
р.Тунджа 

Решение 
1,16. 
Отстраняван
е на 
запушвания 
от съборени 
мостове  
сгради и 
други вкл. 
наносите 
(твърди 
вещества  
разрушени 
обекти)  

RR17-
REAC108 

Отстраняване 
на наносни 
отложения от 
коритото на р. 
Тунджа в зоната 
на с. Крушаре. 
Такива са 
налице в по-
значителни 
количества в 
зоната на 
пътните 
мостове на 
Републикански 
път II-53. 
Общият обем за 
изземане 
възлиза на 5   
м  (по 
експертна 
оценка)     1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Крушаре  

Решение 
1,17. 
Почистване 
на речни 
участъци и 

PRE16-
REAC17 

Периодично 
почистване при 
връзката с р. 
Тунджа - 2 дка.     1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

то здраве р.Тунджа дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна - 2 
дка. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Крушаре  
р.Тунджа 

Решение 
1,18. 
Ежегодно 
обследване 
на 
техническото 
и 
експлоатаци
онното 
състояние 
на 
потенциално 
опасните 
водни 
обекти.  

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационн
ото състояние 
двата моста над 
р. Тунджа при с. 
Крушаре.   

 еобход
имо е 
периодич
но 
обследва
не на 
техничес
кото и 
експлоат
ационнот
о 
състояни
е на мост 
двата 
моста 
над р. 
Тунджа 
при с. 
Крушаре  
за 
набелязв
ане на 
мерки за 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

недопуск
ане на 
разруше
ния при 
наводнен
ия  
изравяне 
или 
затлачва
не и да 
се 
определ
и 
необходи
мостта и 
обхвата 
на 
ремонтн
ите 
работи  в 
т.ч. и 
основни 
ремонти 
и 
реконстр
укции. 
Огледи 
на 
съоръже
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

нието 
следва 
да се 
извършв
ат след 
всяка 
висока 
вълна. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Камен  
р.Тунджа 

Решение 
1,19. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Камен  
р.Тунджа 

Решение 
1.20. 
Изграждане 
на прегради 
от чували с 
пясък  

PRE59-
PRO44-
REAC132 

При 
преминаване на 
екстремни 
водни 
количества 
вследствие 
преливане на 
яз. Жребчево  
надхвърлящи 
1000-годишна 
висока вълна се 
предвижда 
изграждането     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

на временни 
прегради за 
локална защита 
на сградите в 
засегнатите 
райони. Общата 
дължина на 
преградите 
възлиза на 7   
м  а  а 
височината 
варира от  .5 до 
1 м) 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Камен  
р.Тунджа 

Решение 
1,21. 
Изпомпване 
от залети 
ниски части  

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC135 

При 
преминаване на 
екстремни 
водни 
количества 
вследствие 
преливане на 
яз. Жребчево  
надхвърлящи 
1000-годишна 
висока вълна се 
предвижда 
изпомпване на 
води от най-
засегнатите 
райони в най-     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ниските части 
на засегнатите 
смесени 
жилищни 
райони по 
цялата 
територията на 
Р ПР . 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с. ражево  
р.Тунджа 

Решение 
1,22. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения - 1,1, 
1 2  1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Желю 
войвода  
р.Тунджа 

Решение 
1,23. 
Решения 1 1  
1,2, 1,3, 1,4, 
1 7  1 8  1   и 
1.1  са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения - 1,1, 
1,2, 1,3, 1,4, 1,7, 
1 8  1   и 1.1  са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 

Решение 
1,24. 
Почистване 

PRE27-
REAC28 

Основно и 
ежегодно 
почистване на     1 1 1 0 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

живот и 
обществено
то здраве 

район - 
с.Желю 
войвода  
р.Тунджа 

и 
стопанисван
е на речните 
легла в 
границите на 
урбанизиран
а територия 

коритото на р. 
Тунджа в зоната 
на с.  авой - 
дължина 1 5   
м  площ   дка 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с. авой  
р.Тунджа 

Решение 
1,25. 
Реконструкц
ия и 
поддържане 
на 
корекциите 

PRE49-
PRO34-
REAC121 

 адграждане на 
съществуваща 
стена от 
габиони с още 
 .5 м по левия 
бряг на р. 
Тунджа в зоната 
над пътния 
моста при с. 
 авой. У-кът е с 
обща дължина 
5   м.   

Предвиж
да се 
надгражд
ане на 
съществ
уваща 
подпорна 
стена от 
габионни 
елемент
и (от 
2014-та 
година). 
Същата 
следва 
да се 
надгради 
с  .5 м 
(още 
един ред 
габионни 
елемент 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

и)  което 
в 
комбина
ция с 
периодич
но 
почиства
не на 
речното 
корито и 
брегове 
от 
дървета 
и храсти 
би 
предотвр
атило 
заливане 
на 
инфраст
руктура и 
смесени 
жилищни 
райони. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с. авой  

Решение 
1,26. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 

PRE49-
PRO34-
REAC121   

Изгражда
не на 
нова 
подпорна 
стена по 

Предвиж
да се 
изгражда
не на 
нова 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

то здраве р.Тунджа наводнения 
на смесения 
жилищен 
район в с. 
 авой 

левия 
бряг на 
р. 
Тунджа 
надолу 
по 
течениет
о от 
пътния 
мост при 
с.  авой. 
Средна 
височина 
на 
стената - 
2.5 м и 
дължина 
- 75  м.4 

подпорна 
стена от 
габионни 
елемент
и по 
левия 
бряг на 
р. 
Тунджа в 
участъка 
непосред
ствено 
след 
пътния 
мост при 
с.  авой. 
Стената 
следва 
границат
а на 
населено
то място 
и 
защитав
а 
засегнат
ите 
смесени 
жилищни 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

райони 
от високи 
води.  а 
постиган
е на 
100% 
защита  
необходи
мите 
параметр
и на 
съоръже
нието са 
- 
височина 
2 5 м 
(средно) 
и 
дължина 
75  м. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с. авой  
р.Тунджа 

Решение 
1,26. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 
наводнения 
на смесения 
жилищен 
район в с. 

PRE53-
PRO38-
REAC126   

Изгражда
не на 
земнонас
ипна 
дига в 
комбина
ция с 
биологич
но   1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

 авой укрепван
е в 
участък с 
дължина 
75  м и 
височина 
2.5 м. 
Площ на 
укрепван
ето - 6 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с. авой  
р.Тунджа 

Решение 
1,27. 
Ежегодно 
обследване 
на 
техническото 
и 
експлоатаци
онното 
състояние 
на 
потенциално 
опасните 
водни 
обекти.  

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационн
ото състояние 
на пътния мост 
над р. Тунджа 
при с.  авой   

 еобход
имо е 
периодич
но 
обследва
не на 
техничес
кото и 
експлоат
ационнот
о 
състояни
е на 
моста 
над р. 
Тунджа 
при с. 
 авой  за 
набелязв 1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ане на 
мерки за 
недопуск
ане на 
разруше
ния при 
наводнен
ия  
изравяне 
или 
затлачва
не и да 
се 
определ
и 
необходи
мостта и 
обхвата 
на 
ремонтн
ите 
работи  в 
т.ч. и 
основни 
ремонти 
и 
реконстр
укции. 
Огледи 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

на 
съоръже
нието 
следва 
да се 
извършв
ат след 
всяка 
висока 
вълна. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с. авой  
р.Тунджа 

Решение 
1,28. 
Решения 1 7  
1 8  1   и 
1.1  са 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения - 1,7, 
1 8  1   и 1.1  са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - 
с.Веселино
во  
р.Тунджа 

Решение 
1,29. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по 
левия бряг на р 
Тунджа с от 
най-северната 
част на с. 
Веселиновов      1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

успоредно на 
Републикански 
път IIІ-5305  до 
вливането на р. 
Мочурица. 
Участъкът е с 
приблизителна 
дължина      м 
и средна 
височина 1.5 м. 
Площ на 
биологичното 
укрепване - 15 
дка. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - гр. 
Ямбол  
р.Тунджа 

Решение 
1.30. 
Почистване 
и 
стопанисван
е на речните 
легла в 
границите на 
урбанизиран
а територия 

PRE27-
REAC28 

Основно и 
ежегодно 
почистване от 
дървета  храсти 
и блатна 
растителност на 
коритото и 
бреговете на р. 
Тунджа - 5500 
м  площ 55  дка 
и канала - 
дължина 65   
м  площ     дка 
в зоната на гр. 
Ямбол.   

Предвиж
да се 
периодич
но 
почиства
не на 
коритото 
и 
бреговет
е на р. 
Тунджа и 
канала в 
зоната 
на гр. 
Ямбол от 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

дървета  
храсти  
падащи 
дървета  
дънери  
битови и 
строител
ни 
отпадъци 
в у-к с 
дължина 
55   м 
от 
основнат
а река и 
65   м 
от 
канала. 
Площта  
подлежа
ща на 
ежегодно 
почиства
не от р. 
Тунджа 
възлиза 
на 55  
дка  а от 
канала - 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

    дка. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - гр. 
Ямбол  
р.Тунджа 

Решение 
1,31. 
Ежегодно 
обследване 
на 
техническото 
и 
експлоатаци
онното 
състояние 
на 
потенциално 
опасните 
водни 
обекти.  

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационн
ото състояние 
на мостовете  
пасарелките 
над р. Тунджа (5 
бр.)  канала (12 
бр.) в гр. Ямбол 
и дигите.     1 1 1 1 1 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - гр. 
Ямбол  
р.Тунджа 

Решение 
1,32. 
Премахване 
на незаконни 
постройки  
подприщващ
и 
съоръжения  
огради  
складирани 
материали и 
други 
намиращи се 

PRE24-
REAC25 

Отстраняване 
на складирани 
материали и 
незаконни 
постройки 
(навеси  огради  
сгради и др.) от 
речните брегове 
и тераси на р. 
Тунджа в гр. 
Ямбол - 5 дка.   

В 
севернат
а част на 
гр. 
Ямбол 
(ж.к. 
Райна 
Княгиня) 
е 
установе
но 
наличие 
на 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

в границите 
на речните 
легла или 
дерета 

големи 
площи от 
речната 
тераса  
заети от 
постройк
и. 
Отстраня
ването 
на 
същите 
ще 
доведе 
до 
увеличав
ане на 
хидравли
чната 
проводи
мост на 
реката и 
минимиз
иране на 
потенциа
лни щети 
и 
човешки 
жертви в 
случай 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

на 
високи 
води. 
Общата 
площ  
която 
следва 
да бъде 
почистен
а 
възлиза 
на 5 дка 
(по 
експертн
а 
оценка). 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - гр. 
Ямбол  
р.Тунджа 

Решение 
1,33. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по 
десния бряг на 
р Тунджа над гр. 
Ямбол по 
продължение на 
съществуващат
а такава. 
 ължината на     1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

съоръжението е 
1    м и 
същото достига 
до помпена 
станция в 
близост до с. 
Кабиле. 
Средната 
височина на 
дигата е   м. 
Площта на 
укрепването е 
1  дка. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - с. 
Окоп  
р.Тунджа 

Решение 
1,34. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по 
левия бряг на 
ляв приток на р 
Тунджа  
заустващ в 
северната част 
на с. Окоп. 
 ължината на 
съоръжението е 
8   м  като 
следва да се     0 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

привърже към 
съществуващат
а лява дига на 
р. Тунджа. 
Средната 
височина на 
дигата е 1.5 м. 
Площта на 
укрепването е 
4.8 дка. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - с. 
Окоп  
р.Тунджа 

Решение 
1,35. 
Разширяван
е на „тесните 
места” като 
мостове и 
др.  които 
водят до 
подприщван
е на речния 
отток 

PRE56-
PRO41-
REAC129 

Отстраняване 
на насипи за 
подход към стар 
разрушен мост 
непосредствено 
до 
съществуващия 
пътен мост на р. 
Тунджа при с. 
 аново. Общият 
обем на 
материалът за 
изземане по 
експертна 
оценка възлиза 
на 25  м .   

 алични
ят насип 
редуцира 
светлото 
сечение 
на 
корекция
та и 
съответн
о 
хидравли
чната й 
проводи
мост при 
моста  
което е 
причина 
за 
подприщ 0 1 1 1 1 1 



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

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org     79 

Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ване на 
течениет
о. Това 
подприщ
ване 
може да 
предизви
ка 
преливан
е над 
дигите 
нагоре 
по 
течениет
о и 
следоват
елно се 
счита за 
една от 
причинит
е за 
заливане 
на зони 
от с. 
Окоп. 
Обемът 
на 
земния 
насип е 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

оценен 
след 
оглед на 
района и 
по 
експертн
о мнение 
възлиза 
на 25  
м . 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - с. 
 аново  
р.Тунджа 

Решение 
1,36. 
 адграждан
е на диги 

PRE58-
PRO43-
REAC131 

 адграждане на 
нарушени 
участъци от 
земнонасипната 
дига по двата 
бряга на р. 
Тунджа в зоната 
на пътния мост 
при с.  аново. 
Височината на 
надграждането - 
средно  .8 м  а 
дължината - 
2*5  м= 1   м 
общо по двата 
бряга.   

В зоната 
на моста 
при с. 
 аново е 
установе
но 
установе
но 
нарушав
ане 
короната 
на дигите 
по двата 
бряга. 
Същите 
следва 
да бъдат 
възстано
вени  0 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

което да 
се 
изрази в 
надгражд
ане с  .8 
м в 
участъци 
от по 5  
м по 
всеки 
бряг (25 
м преди 
и 25 м 
след 
пътното 
платно)  
общо 1   
м. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - с. 
 аново  
р.Тунджа 

Решение 
1,37. 
Почистване 
на речни 
участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна  

PRE16-
REAC17 

Периодично 
почистване на 
коритото и 
бреговете на р. 
Тунджа в зоната 
на с.  аново. 
 ължината на у-
ка от р. Тунджа  
който следва да 
бъде подложен 
на почистване     0 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

възлиза на 2    
м  площ за 
почистване - 40 
дка (по 
експертна 
оценка). 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - с. 
 аново  
р.Тунджа 

Решение 
1,38. 
Ежегодно 
обследване 
на 
техническото 
и 
експлоатаци
онното 
състояние 
на 
потенциално 
опасните 
водни 
обекти.  

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационн
ото състояние 
на пътния мост 
над р. Тунджа 
при с.  аново.      0 1 1 1 1 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - с. 
 аново  
р.Тунджа 

Решение 
1,39. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими 
и към този   

Мерките 
предвидени при 
Решения - 1,35, 
1  6  1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

проблем 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на Смесен 
жилищен 
район - с. 
Тенево  
р.Тунджа 

Решение 
1.40. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения -1,1, 
1 2  1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Комунална 
инфраструк
тура- 
с.Крушаре  
р. Тунджа 

Решение 
1,41. 
Решения 
1,15, 1,16, 
1 17 и 1 18 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения -1,15, 
1 16  1 17 и 1 18 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Комунална 
инфраструк
тура- 
с.Крушаре  
р. Тунджа 

Решение 
1,42. 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения -1,1, 
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 

 аливане 
на 
Комунална 

Решение 
1,43. 
Решения 1 1    

Мерките 
предвидени при 
Решения -1,1,     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

живот и 
обществено
то здраве 

инфраструк
тура- 
с.Веселино
во  р. 
Тунджа 

1 2  1    1 4 и 
1 2  са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

1 2  1    1 4 и 
1 2  са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Комунална 
инфраструк
тура м-ду 
с.Веселино
во и гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
1,44. 
Решения 
1 2  и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения -1 2  и 
1    са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Комунална 
инфраструк
тура м-ду 
с.Веселино
во и гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
1,45. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения -1,1, 
1 2  1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено

 аливане 
на 
Комунална 
инфраструк
тура - гр. 

Решение 
1,46. 
Решения 
1.30, 1,31, 
1  2 и 1      

Мерките 
предвидени при 
Решения 1.    
1  1  1  2 и 1    
са напълно     1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

то здраве Ямбол  р. 
Тунджа и 
канал 

са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

съотносими и 
към този 
проблем  

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
Комунална 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа и 
канал 

Решение 
1,47. 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на места за 
спорт и 
отдих - 
с.Самуилов
о  р. Тунджа 

Решение 
1,48. 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на места за 
спорт и 
отдих - 
с.Веселино
во  р. 
Тунджа 

Решение 
1,49. 
Решение 
1 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

Приоритет  аливане Решение   Мерките     0 1 1 1 0 0 



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

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org     86 

Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

на места за 
спорт и 
отдих - 
гр.Ямбол  р. 
Тунджа 

1.50. 
Решения 
1.30, 1,31, 
1  2 и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

предвидени при 
Решения 1.    
1  1  1  2 и 1    
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на места за 
спорт и 
отдих - 
гр.Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
1,51. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на места за 
спорт и 
отдих м-ду 
гр.Ямбол и 
с.Кукорево  
р. Тунджа 

Решение 
1,52. 
Почистване 
на речни 
участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна  

PRE16-
REAC17 

Периодично 
почистване на 
коритото и 
бреговете на р. 
Тунджа и 
канала след гр. 
Ямбол до 
събирането им. 
 ължината на у-
ка от р. Тунджа 
е 45   м  площ 
за почистване - 
45  дка  а на     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

канала -  5   м 
и площ - 160 
дка. 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на места за 
спорт и 
отдих м-ду 
гр.Ямбол и 
с.Кукорево  
р. Тунджа 

Решение 
1,53. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на места за 
спорт и 
отдих 
с.Окоп  р. 
Тунджа 

Решение 
1,54. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на места за 
спорт и 
отдих 
с.Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
1,55. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет  аливане Решение   Мерките     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

на 
образовате
лна 
институция 
- детска 
градина  
начално у-
ще "Проф. 
 ойков"  
ПГИ 
"Г.С.Раковс
ки"  гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 
(канал) 

1,56. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
образовате
лна 
институция 
- начално у-
ще "Проф. 
 ойков"  гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 
(канал) 

Решение 
1,57. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1,4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 

 аливане 
на 
образовате

Решение 
1,58. 
Решения 1 1    

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1      0 0 0 0 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

живот и 
обществено
то здраве 

лна 
институция 
- Гимназия 
с 
преподаван
е на чужди 
езици "В. 
Карагьозов"
  гр. Ямбол  
яз.  вата 
чучура 

1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на 
образовате
лна 
институция 
- 
Професион
ална 
гимназия по 
икономика 
"Г.С.Раковс
ки"  р. 
Тунджа 
(канал) 

Решение 
1,59. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 1 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк

Решение 
1,60. 
 алесяване 

PRE1-
RR1-
REAC1 

Обща площ за 
залесяване: 
12   дка - в 
района с.   

Обща 
площ за 
залесява
не: 12   1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

обществено
то здраве 

тура и др. 
елементи 

Самуилово  по 
бреговете на 
левите и 
десните 
притоци на р. 
Тунджа в 
рамките на 
Р ПР .  

дка - в 
района с. 
Самуило
во  по 
бреговет
е на 
левите и 
десните 
притоци 
на р. 
Тунджа в 
рамките 
на 
Р ПР .  

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура  с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
1,61. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Локална защита 
чрез 
изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в 
участък с 
дължина 2   м 
и средна 
височина 2 м. 
Площ на 
укрепването - 2 
дка.     1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура м-ду с. 
Кабиле  с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
1,62. 
Решения 
1 2  и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения -1 2  и 
1    са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
1: Опазване 
на човешкия 
живот и 
обществено
то здраве 

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура при с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
1,63. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения -1,35, 
1  6  1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - 
с.Самуилов
о  р. Тунджа 

Решение 2 1. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 

 аливане 
на 
транспортн

Решение 2 2. 
Изграждане 
на земно-

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Изграждане на 
земнонасипна 
дига в     1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

а 
инфраструк
тура м-ду 
с.Самуилов
о и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

насипна дига 
и 
комбинация  

комбинация с 
биологично 
укрепване по 
левия бряг на р 
Тунджа в зоната 
м-ду с. 
Самуилово и с. 
Крушаре в 
зоната на 
засегнатите 
пътни у-ци. 
 ължината на 
съоръжението е 
2    м  като 
трасето й 
следва трасето 
на пътя. 
Средната 
височина на 
дигата е 2.5 м  а 
площта на 
укрепването - 
2  дка. 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду с. 

Решение 2  . 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ура и 
бизнеса 

Самуилово 
и с. 
Глуфишево  
р. Тунджа 

проблем към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Крушаре; р. 
Тунджа 

Решение 2 4. 
Решения 
1,15, 1,16, 
1 17 и 1 18 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 15  
1 16  1 17 и 1 18 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Крушаре; р. 
Тунджа 

Решение 2 5. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
 ражево; р. 
Тунджа 

Решение 2 6. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет  аливане Решение 2 7.   Мерките     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Камен; р. 
Тунджа 

Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Желю 
войвода и с. 
Кабиле; р. 
Тунджа 

Решение 2 8. 
Отстраняван
е на 
запушвания 
от съборени 
мостове  
сгради и 
други вкл. 
наносите 
(твърди 
вещества  
разрушени 
обекти)  

RR17-
REAC108 

Отстраняване 
на наносни 
отложения от 
коритото на р. 
Тунджа в зоната 
на пътния мост 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
Кабиле. Общият 
обем за 
изземане 
възлиза на 1    
м  (по 
експертна 
оценка)     0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Желю 

Решение 2  . 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по 
левия бряг на р     0 1 1   1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

бизнеса войвода и с. 
 авой; р. 
Тунджа 

Тунджа в зоната 
м-ду с. Желю 
войвода и с. 
 авой в зоната 
на засегнатите 
пътни у-ци. 
 ължината на 
съоръжението е 
2    м  а й 
следва трасето 
на 
Републикански 
път III-5305. 
Средната 
височина на 
дигата е 1.5 м  а 
площта на 
укрепването - 
12 дка. 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Желю 
войвода и с. 
 авой; р. 
Тунджа 

Решение 
2.10. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
 авой; р. 
Тунджа 

Решение 
2,11. 
Решения 
1,25, 1,26, 
1 27 и 1 7  
1 8  1   и 
1.1  са 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 25  
1 26  1 27 и 1 7  
1 8  1   и 1.1  са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Веселиново
; р. Тунджа 

Решение 
2,12. 
Решение 
1 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1.2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Веселиново
; р. Тунджа 

Решение 
2,13. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 

 аливане 
на 
транспортн

Решение 
2,14. 
Решения   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 2  и     1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол; 
р. Тунджа 

1 2  и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

1    са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол; 
р. Тунджа 

Решение 
2,15. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол; р. 
Тунджа 

Решение 
2,16. 
Решения 
1.30, 1,31, 
1  2 и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1.    
1  1  1  2 и 1    
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 1 1 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк

Решение 
2,17. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно     0 0 0 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

инфраструкт
ура и 
бизнеса 

тура - гр. 
Ямбол; р. 
Тунджа 

съотносими 
и към този 
проблем 

съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду 
гр. Ямбол и 
с. Кукорево; 
р. Тунджа 

Решение 
2,18. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Окоп; р. 
Тунджа 

Решение 
2,19. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Окоп; р. 
Тунджа 

Решение 
2.20. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
 аново и с. 
Тенево; р. 
Тунджа 

Решение 
2,21. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
 аново и с. 
Тенево; р. 
Тунджа 

Решение 
2,22. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1,2,1,3 и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Тенево; р. 
Тунджа 

Решение 
2,23. 
Отстраняван
е на 
запушвания 
от съборени 
мостове  
сгради и 
други вкл. 
наносите 
(твърди 

RR17-
REAC108 

Отстраняване 
на наносни 
отложения от 
коритото на р. 
Тунджа в зоната 
на пътния мост 
при с. Тенево. 
Общият обем за 
изземане 
възлиза на 8    
м  (по     0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

вещества  
разрушени 
обекти)  

експертна 
оценка) 

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

 аливане 
на 
транспортн
а 
инфраструк
тура - с. 
Тенево; р. 
Тунджа 

Решение 
2,24. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - 
с.Самуилов
о  р. Тунджа 

Решение 
2,25. 
Решения 1 5 
и 1 6 са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 5 и 
1 6 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - 
с.Самуилов
о  р. Тунджа 

Решение 
2,26. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 

 аливане 
на 

Решение 
2,27.   

Мерките 
предвидени при     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Глуфишево 
и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура при 
с.Крушаре  
р. Тунджа 

Решение 
2,28. 
Решение 1 6 
е 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 6 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура при 
с.Крушаре  
р. Тунджа 

Решение 
2,29. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 
наводнения 
на 
техническа 
инфраструкт
ура при с. 
Крушаре 

PRE49-
PRO34-
REAC121   

Изгражда
не на 
нова ст. 
бетонова 
подпорна 
стена по 
десния 
бряг на 
р. 
Тунджа 
надолу 
по 
течениет
о от   1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

пътния 
мост при 
с. 
Крушаре. 
Средна 
височина 
на 
стената - 
4 м и 
дължина 
- 22  м. 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура при 
с.Крушаре  
р. Тунджа 

Решение 
2,29. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 
наводнения 
на 
техническа 
инфраструкт
ура при с. 
Крушаре 

PRE53-
PRO38-
REAC126   

Изгражда
не на 
земнонас
ипна 
дига в 
комбина
ция с 
биологич
но 
укрепван
е в 
участък с 
дължина 
22  м и 
височина 
4 м. 
Площ на 
укрепван   1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ето - 3.5 
дка. 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Крушаре  с. 
Чокоба и с. 
 аджидими
трово  р. 
Тунджа 

Решение 
2.30. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
 ражево  с. 
Кабиле и с. 
Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,31. 
Решение 2 8 
е 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 2 8 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
 ражево  с. 
Кабиле и с. 

Решение 
2,32. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

бизнеса Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

проблем проблем  

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Желю 
войвода и с. 
 авой  р. 
Тунджа 

Решение 
2,33. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Локална защита 
чрез 
изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в 
участък с 
дължина     м 
и средна 
височина 2.5 м. 
Площ на 
укрепването - 3 
дка.     1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Желю 
войвода и с. 
 авой  р. 
Тунджа 

Решение 
2,34. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 

 аливане 
на 

Решение 
2,35.   

Мерките 
предвидени при     1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

техническа 
инфраструк
тура - с. 
Веселиново
  р. Тунджа 

Решение 
1 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем 

Решение 1 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - с. 
Веселиново
  р. Тунджа 

Решение 
2,36. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,37. 
Решения 
1 2  и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  

Решение 
2,38. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

бизнеса р. Тунджа проблем проблем  

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
2,39. 
Решения 
1.30, 1,31, 
1  2 и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1.    
1  1  1  2 и 1    
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 1 1 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
2.40. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду 
гр. Ямбол и 
с. Кукорево  
р. Тунджа 

Решение 
2,41. 
Решение 
1 52 е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 52 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 1 1 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 

 аливане 
на 
техническа 

Решение 
2,42. 
Решения 1 1    

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1      0 0 0 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

инфраструк
тура м-ду 
гр. Ямбол и 
с. Кукорево  
р. Тунджа 

1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,43. 
Решение 
1 54 е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 54 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,44. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Кукорево и 
с. Окоп  р. 
Тунджа 

Решение 
2,45. 
Решения 
1  5 и 1  7 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5 и 
1,37 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Кукорево и 
с. Окоп  р. 
Тунджа 

Решение 
2,46. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,47. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,48. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк

Решение 
2,49. 
Решения 
1,35, 1,36,   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1  8     1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

тура - с. 
 аново  р. 
Тунджа 

1  7 и 1  8 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура - с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2.50. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
 аново и с. 
Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,51. 
Решение 
2 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 2    
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на 
техническа 
инфраструк
тура м-ду с. 
 аново и с. 
Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,52. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

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

 аливане 
на обекти 
на 
Индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Самуилово 
и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
2,53. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Локална защита 
чрез 
изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по 
левия бряг на р. 
Тунджа в 
участък с 
дължина 15  м 
и средна 
височина 1.5 м. 
Площ на 
укрепването - 
 .  дка.     1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
Индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Самуилово 
и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
2,54. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
2,55. 
Решения 1 6 
и 2 2  са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 6 и 
2,29 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
2,56. 
Решения 1,1, 
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Крушаре и 

Решение 
2,57. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 
наводнения 
на 
индустриалн
и обекти 

PRE49-
PRO34-
REAC121   

Изгражда
не на 
нова ст. 
бетонова 
подпорна 
стена по 
левия 
бряг на 
р.   1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

между с. 
Крушаре и с. 
Желю 
войвода 

Тунджа 
надолу 
по 
течениет
о от 
пътния 
мост при 
с. 
Крушаре. 
Средна 
височина 
на 
стената - 
2.5 м и 
дължина 
- 8   м. 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Крушаре и 
с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,57. 
Осигуряване 
на локална 
защита от 
наводнения 
на 
индустриалн
и обекти 
между с. 
Крушаре и с. 
Желю 
войвода 

PRE53-
PRO38-
REAC126   

Изгражда
не на 
земнонас
ипна 
дига в 
комбина
ция с 
биологич
но 
укрепван
е в 
участък с 
дължина   1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

8   м и 
височина 
2.5 м. 
Площ на 
укрепван
ето - 8 
дка. 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Крушаре и 
с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,58. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,59. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Локална защита 
чрез 
изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в 
участък с 
дължина 24  м     0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

и средна 
височина 2 м. 
Площ на 
укрепването - 2 
дка. 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2.60. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
 авой  с. 
Кабиле и с. 
Веселиново
  р. Тунджа 

Решение 
2,61. 
Решение 
1    е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1    
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 

 аливане 
на обекти 

Решение 
2,62.   

Мерките 
предвидени при     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
 авой  с. 
Кабиле и с. 
Веселиново
  р. Тунджа 

Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. 
Веселиново
  р. Тунджа 

Решение 
2,63. 
Решение 
1 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. 
Веселиново

Решение 
2,64. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

  р. Тунджа 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,65. 
Решения 
1 2  и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,66. 
Решения 1 1  
1,2, 1,3 и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 

Решение 
2,67. 
Решения 
1.30, 1,31, 
1  2 и 1    
са напълно   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1.30, 
1  1  1  2 и 1    
са напълно 
съотносими и     1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ура и 
бизнеса 

съхранение 
- гр. Ямбол  
р. Тунджа 

съотносими 
и към този 
проблем 

към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,68. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду гр. 
Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,69. 
Решение 
1 52 е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 52 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 

Решение 
2.70. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1, 
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ура и 
бизнеса 

съхранение 
м-ду гр. 
Ямбол и с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

и към този 
проблем 

към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Кукорево и 
с. Окоп  р. 
Тунджа 

Решение 
2,71. 
Решения 
1,52, 1,35, 
1  6  1  7 и 
1.4  са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 52  
1,35, 1,36, 1,37 
и 1.4  са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. 
Кукорево и 
с. Окоп  р. 
Тунджа 

Решение 
2,72. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 

 аливане 
на обекти 

Решение 
2,73.   

Мерките 
предвидени при     0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. Окоп  р. 
Тунджа 

Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
- с. Окоп  р. 
Тунджа 

Решение 
2,74. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. Окоп 
и с.  аново  
р. Тунджа 

Решение 
2,75. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 

 аливане 
на обекти 
на 

Решение 
2,76. 
Решения 1 1    

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

индустрия-
производст
во и 
съхранение 
м-ду с. Окоп 
и с.  аново  
р. Тунджа 

1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во - с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,77. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7  1.4  и 
2 2  са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1,36, 1,37, 1.40 
и 2 2  са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти 
на 
индустрия-
производст
во - с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,78. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 

 аливане 
на ж.п гара - 
гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,83. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са     0 0 0 1 0 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на летище - 
с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,84. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на автогара 
- гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,85. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на МВР 
институция 
- 
противоград
на ракетна 
площадка 
D1 25  с. 
Желю 

Решение 
2,86. 
Изграждане 
на прегради 
от чували с 
пясък  

PRE59-
PRO44-
REAC132 

При 
преминаването 
на по-висока 
вълна от 1   г. 
се предвижда 
изграждането 
на временни 
прегради за 
локална защита     0 0 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

войвода  р. 
Тунджа 

на засегнатите 
обекти. Общата 
дължина на 
преградите 
възлиза на 5   
м  а височината 
варира от  .5) 

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

 аливане 
на МВР 
институция 
- 
противоград
на ракетна 
площадка 
D1 25  с. 
Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,87. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на МВР 
институция 
- Контрол 
над 
общоопасни
те средства  
гр. Ямбол  
яз.  вата 
чучура 

Решение 
2,88. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 0 1 1 

Приоритет  аливане Решение   Мерките     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Самуилово 
и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

2,89. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура - с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
2.90. 
Решение 
2 57 е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 2 57 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура - с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
2,91. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 

Решение 
2,92. 
Изграждане 
на прегради 

PRE59-
PRO44-
REAC132 

При 
преминаването 
на по-висока 
вълна от 1   г.     0 0 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

инфраструк
тура м-ду с. 
Крушаре  с. 
Чокоба  с. 
 аджидими
трово и с. 
 ражево  р. 
Тунджа 

от чували с 
пясък  

се предвижда 
изграждането 
на временни 
прегради за 
локална защита 
на засегнатите 
обекти. Общата 
дължина на 
преградите 
възлиза на 2   
м  а височината 
варира от  .5) 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Крушаре  с. 
Чокоба  с. 
 аджидими
трово и с. 
 ражево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,93. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк

Решение 
2,94. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

инфраструкт
ура и 
бизнеса 

тура при с. 
Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

съотносими 
и към този 
проблем 

съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 
и с. Кабиле  
р. Тунджа 

Решение 
2,95. 
Решения 
1 2  и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 2  и 
1,33 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 
и с. Кабиле  
р. Тунджа 

Решение 
2,96. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 

Решение 
2,97. 
Решения 
1 2  и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 2  и 
1,33 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

бизнеса и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

проблем 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,98. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
2,99. 
Решения 
1.30, 1,31, 
1  2 и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1.    
1  1  1  2 и 1    
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 1 1 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
2.100. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

Приоритет  аливане Решение   Мерките     0 0 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура при с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

2,101. 
Решение 
1 52 е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем 

предвидени при 
Решение 1 52 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура при с. 
Кукорево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,102. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура при с. 
Окоп  р. 
Тунджа 

Решение 
2,103. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1  6  1  7 и 1.4  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк

Решение 
2,104. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

инфраструкт
ура и 
бизнеса 

тура при с. 
Окоп  р. 
Тунджа 

съотносими 
и към този 
проблем 

съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,105. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура м-ду с. 
Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,106. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
енергийнат
а 
инфраструк
тура при с. 
Тенево р. 
Тунджа 

Решение 
2,107. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура при с. 
Самуилово  
р. Тунджа 

Решение 
2,108. 
Решения 1 1  
1,2, 1,3, 1,4, 
1 6  1 11 и 
1 12 са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 
1 11 и 1 12 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура м-ду с. 
Крушаре  с. 
Глуфишево 
и с. 
Чукорево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,109. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура  с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение 
2.110. 
Решение 
2 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 2 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

Приоритет  аливане Решение   Мерките     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 
бизнеса 

на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура при с. 
 ражево  р. 
Тунджа 

2,112. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем 

предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура м-ду с. 
 ражево  с. 
Желю 
войвода  с. 
Кабиле и с. 
 авой  р. 
Тунджа 

Решение 
2,113. 
Изграждане 
на земно-
насипна дига 
и 
комбинация  

PRE53-
PRO38-
REAC126 

Локална защита 
на засегнатите 
обекти чрез 
изграждане на 
земнонасипна 
дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в 
участък с 
дължина 2    м 
и средна 
височина 1 м. 
Площ на 
укрепването - 
12 дка.     0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура м-ду с. 
 ражево  с. 

Решение 
2,114. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ура и 
бизнеса 

Желю 
войвода  с. 
Кабиле и с. 
 авой  р. 
Тунджа 

и към този 
проблем 

към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура м-ду с. 
Кабиле  с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение 
2,116. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
2,117. 
Решения 
1.30, 1,31, 
1  2 и 1    
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1.    
1,31, 1,32 и 1    
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 1 1 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура - гр. 
Ямбол  р. 

Решение 
2,118. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и     0 0 0 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

ура и 
бизнеса 

Тунджа и към този 
проблем 

към този 
проблем  

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура м-ду с. 
Кукорево  с. 
Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,119. 
Решения 
1,35, 1,36, 
1  7  1.4  и 
1,52 са 
напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1  5  
1,36, 1,37, 1.40 
и 1 52 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура м-ду с. 
Кукорево  с. 
Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2.120. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура при с. 
 аново  р. 
Тунджа 

Решение 
2,122. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура при с. 
Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,123. 
Решение 
2 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 2 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      1 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на обекти от 
ВиК 
инфраструк
тура при с. 
Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
2,124. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

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

 аливане 
на културни 
обекти - 
археологич
на зона м-
ду с. 
 ражево и 
с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,125. 
Изграждане 
на прегради 
от чували с 
пясък  

PRE59-
PRO44-
REAC132 

При 
преминаването 
на по-висока 
вълна от 1   г. 
се предвижда 
изграждането 
на временни 
прегради за 
локална защита 
на засегнатите 
обекти. Общата 
дължина на 
преградите     0 0 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

възлиза на 5   
м  а височината 
варира от  .5) 

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

 аливане 
на културни 
обекти - 
археологич
на зона м-
ду с. 
 ражево и 
с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение 
2,126. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 0 0 

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

 аливане 
на културни 
обекти - 
паметник м-
ду 
с.Веселино
во и гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
2,127. 
Решение 
1 2  е 
напълно 
съотносимо 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решение 1 2  
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
2: По-висока 
степен на 
защита на 
критичната 
инфраструкт
ура и 

 аливане 
на културни 
обекти - 
паметник м-
ду 
с.Веселино
во и гр. 

Решение 
2,128. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този     0 0 0 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

бизнеса Ямбол  р. 
Тунджа 

проблем проблем  

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

 аливане 
на културни 
обекти - 
аероклуб "Г. 
Иванов" гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение 
2,129. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

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

 аливане 
на културни 
обекти - 
адвентистка 
църква  гр. 
Ямбол  р. 
Тунджа 
(канал) 

Решение 
2.130. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем   

Мерките 
предвидени при 
Решения 1 1  
1 2 1   и 1 4 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем      0 0 0 1 1 1 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на IPPC 
инсталации 
- ” ЕС” А -
гр.Ямбол  р. 
Тунджа 

Решение   1. 
Решения 1 1  
1 2  1   и 1 4 
са напълно 
съотносими 
и към този 
проблем       

Посочен
ите 
мерки 
оказват 
влияние 
върху 
общата 
проводи
мост на 
р. Черна 
и 0 0 0 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

притоцит
е й  
поради 
което 
ефектът 
от тях се 
отразява 
и върху 
този 
проблем. 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
Самуилово 
и с. 
Крушаре  р. 
Тунджа 

Решение   2. 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
Крушаре и 
с. Желю 
войвода  р. 

Решение    . 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

Тунджа 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
Крушаре и 
с. Желю 
войвода  р. 
Тунджа 

Решение   4. 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
Желю 
войвода и с. 
 авой  р. 
Тунджа 

Решение   5. 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
 авой и с. 
Веселиново

Решение   6. 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

  р. Тунджа 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
Веселиново 
и гр. Ямбол  
р. Тунджа 

Решение   7. 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 1 1 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду 
гр. Ямбол и 
с. Кукорево  
р. Тунджа 

Решение   8. 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 1 1 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
Кукорево и 
с. Окоп  р. 
Тунджа 

Решение    . 
 е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 

Приоритет  аливане Решение         0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
Окоп и с. 
 аново  р. 
Тунджа 

 .1 .  е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР м-ду с. 
 аново и с. 
Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
  11.  е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по 
 АТУРА по 
ИБР при с. 
Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
  12.  е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 

 аливане 
на 
защитени 
зони по   Т 

Решение 
  1 .  е се 
предвижда 
мярка  тъй         0 1 1 1 0 0 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

околната 
среда 

- местност 
Ормана и 
Веселиновс
ка гора при 
с 
Веселиново
  р. Тунджа 

като това са 
естествени 
заливаеми 
зони 

Приоритет 
3: 
Повишаване 
защитата на 
околната 
среда 

 аливане 
на 
защитени 
зони по   Т 
- местност 
Иван гьол  
 ебелата 
кория м-ду с 
 аново и с. 
Тенево  р. 
Тунджа 

Решение 
  14.  е се 
предвижда 
мярка  тъй 
като това са 
естествени 
заливаеми 
зони         0 1 1 1 0 0 

Приоритет 
4: 
Подобряван
е на 
подготвенос
тта и 
реакциите 
на 
населениет
о 

1. 
 едостатъч
на 
информира
ност и 
подготвенос
т на 
населениет
о за 
реакция при 
евентуални 

Решение 4.1. 
Повишаване 
на 
общественот
о съзнание  
подготовка и 
участие 

PREP48-
REAC96 

Осигуряване на 
обществена 
подготвеност за 
реакция при 
заплаха от 
наводнения 
чрез: 1) 
предоставяне 
на актуална 
информация на 
страницата на 

  

Информа
цията е 
необходи
ма с цел 
включван
е на 
обществ
еността и 
нейното 
ангажира
не с 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

наводнения общината  
свързана с 
въпросите на 
наводненията: 
2) 
разпространени
ето на радио 
съобщения;  ) 
публикуване в 
местни медии 
на рубрики  
свързани с 
въпросите на 
наводненията и 
4) 
разпространени
е на 
дипляни/флаер
и по въпросите 
на 
наводненията 

въпросит
е на 
УР . 
Информа
цията е 
необходи
ма и с 
цел 
индивиду
ално 
разпозна
ване на 
риска и 
на 
възможн
остите за 
действие
. 

Приоритет 
4: 
Подобряван
е на 
подготвенос
тта и 
реакциите 
на 

1. 
 едостатъч
на 
информира
ност и 
подготвенос
т на 
населениет

Решение 4.2. 
Обучение на 
населението 
с участието 
на 
представите
ли на 
общината  

PREP39-
REAC86 

Специално 
организирани 
събития за 
получаване на 
знания  
информация и 
развитие на 
умения в случай 

  

Обучени
ето на 
населени
ето е 
необходи
мо с цел 
включван
е на 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

населениет
о 

о за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

местни 
организации 
и 
представите
ли на 
съседните 
общини 

на наводнение обществ
еността и 
нейното 
ангажира
не с 
въпросит
е на УР  
и с цел 
индивиду
ално 
разпозна
ване на 
риска и 
на 
възможн
остите за 
действие
. 

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

1. Липса на 
достатъчна 
оперативна 
информаци
я за УР  – 
липсва 
информаци
я за 
съществува
нето на 
общинска 

Решение 5.1. 
Повишаване 
на 
институцион
алния 
капацитет 

PREP13-
REAC60 

Сформиране на 
кризисен 
общински щаб  
който да е в 
постоянна 
връзка с  ИМ   
МОСВ/ Б ИБР  
областен щаб 
(областна 
администрация) 
и МВР/ ПБ  .   

Осигуряв
ане за 
координа
ция на 
дейности
те по 
защита 
от 
наводнен
ия  
обмяна 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

план за 
действие 
при 
бедствия и 
аварии. 
Липсва 
общинско 
звено за 
постоянна 
връзка с 
Б   МОСВ  
 ИМ  

Изготвяне/актуа
лизация на 
общински план 
за действия при 
наводнения 

на 
информа
ция и т.н. 

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

2.  иска 
степен на 
информира
ност и 
подготвенос
т на 
общинската 
администра
ция за 
управление 
на риска от 
наводнения 
– 
динамично 
променяща 
се 
нормативна 

Решение 5.2. 
Обучение и 
преквалифик
ация на 
кадрите  

PREP46-
REAC94 

Обмяна на 
знания и опит 
чрез 
провеждане на 
обучения-
семинари на 
служителите на 
общинската 
администрация   

Осигуряв
а 
трансфе
р на 
знания  
опит и 
полезна 
информа
ция от 
водеща 
организа
ция към 
други 
реципиен
ти. 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

уредба и 
недостатъч
ен 
капацитет 
на 
общинската 
администра
ция.  а 
база 
проучване  
проведено 
от екипа  е 
установена 
необходимо
стта от 
осъвременя
ване на 
нормативна
та уредба 
за 
устройствен
о 
планиране 

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 

 . Липса на 
достатъчен 
капацитет 
за 
адекватно 
реагиране 

Решение 5. . 
Подготовка 
на 
администрац
ията за 
действие 

PREP20-
REAC66 

Подготовка на 
администрацият
а за действие 
при наводнения 
- провеждане на 
периодични   

Създава
не на 
капаците
т за 
адекватн
о 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

капацитет 
за УР  

на 
публичните 
институции 
при 
наводнения  
по-
конкретно: 
липса на 
доброволче
ски отряди  
надеждна 
връзка на 
компетентн
ите 
общински 
органи с 
населениет
о  липса на 
общинско 
звено  
ангажирано 
с 
проблемите 
на 
наводнения
та 

при 
наводнения - 
провеждане 
на 
периодични 
тренировки и 
инструктажи 
за действия 
при 
аварийни 
ситуации 

тренировки и 
инструктажи за 
действия при 
аварийни 
ситуации 

реакция 
на 
публични
те 
институц
ии при 
наводнен
ия 

Приоритет 
5: 
Подобряван

4. 
 астрояван
е в близост 

Решение 5.4. 
 абрана за 
голи сечи 

PRE30-
REAC31 

 абрана за голи 
сечи във 
вододайните   

Създава
не на по-
благопри 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

до реката 
(заливаеми 
територии)  
с което се 
повишава 
рискът от 
щети при 
наводнения. 
 ерегламен
тиран 
дърводобив 
и 
извършване 
на голосек 

във 
вододайните 
зони  с 
последващо 
изкуствено 
възобновява
не 

зони  с 
последващо 
изкуствено 
възобновяване  
с изключение на 
акация и топола 

ятни 
условия 
при 
наводнен
ие чрез 
влияние 
върху 
силата 
на 
"високат
а вълна" 
и 
опазване 
на 
водоизто
чниците 

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

4. 
 астрояван
е в близост 
до реката 
(заливаеми 
територии)  
с което се 
повишава 
рискът от 
щети при 
наводнения. 
 ерегламен
тиран 

Решение 5.5. 
Ограничаван
е издаването 
на 
разрешителн
и за 
изграждане 
на нови ВЕЦ  
баластриери 
и други 
обекти  
които водят 
до негативни 

PRO11-
REAC38 

Ограничаване 
и/или 
недопускане на 
нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на 
водните тела  
резултат от 
изграждане на 
нови ВЕЦ  
баластриери и 
други дейности    

Предотв
ратяване 
и 
намаляв
ане на 
негативн
ите 
промени 
в 
хидролог
ията на 
реките.  1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

дърводобив 
и 
извършване 
на голосек 

промени в 
хидрологият
а на реките.  

водещи до 
негативни 
промени в 
хидрологията 
на реките 

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

4. 
 астрояван
е в близост 
до реката 
(заливаеми 
територии)  
с което се 
повишава 
рискът от 
щети при 
наводнения. 
 ерегламен
тиран 
дърводобив 
и 
извършване 
на голосек 

Решение 5.6. 
Устойчиво 
устройствен
о планиране 
и защита на 
урбанизиран
ите 
територии 

PRE20-
REAC21 

Издаване на 
забрана/огранич
ение за 
строителството 
в зони с риск от 
наводнения   

 ормати
вна 
забрана 
за ново 
строител
ство в 
очертани
те зони с 
риск от 
наводнен
ия с 
което: - 
се 
осигуряв
а път за 
премина
ване и 
оттичане 
на 
високите 
води; - 
избягва 
се 
прекият 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

риск за 
хората и 
тяхната 
собствен
ост  

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

4. 
 астрояван
е в близост 
до реката 
(заливаеми 
територии)  
с което се 
повишава 
рискът от 
щети при 
наводнения. 
 ерегламен
тиран 
дърводобив 
и 
извършване 
на голосек 

Решение 5.6. 
Устойчиво 
устройствен
о планиране 
и защита на 
урбанизиран
ите 
територии 

PRE19-
REAC20 

Постоянен 
мониторинг на 
застрояването в 
близост до 
заливаемите 
зони   

 ормати
вно 
регламен
тиране 
на 
дейности
те на 
местните 
власти 
за 
огранича
ване на 
строител
ството  
вкл. 
незаконн
ото  в и в 
близост 
до 
заливнит
е зони  
като 
ежегодно 
се 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

извършв
ат 
проверки 
на място 
и други 
дейности  

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

4. 
 астрояван
е в близост 
до реката 
(заливаеми 
територии)  
с което се 
повишава 
рискът от 
щети при 
наводнения. 
 ерегламен
тиран 
дърводобив 
и 
извършване 
на голосек 

Решение 5.6. 
Устойчиво 
устройствен
о планиране 
и защита на 
урбанизиран
ите 
територии 

PRO13-
REAC41 

 ащитено от 
наводнения 
проектиране и 
изграждане на 
сгради    

Прилаган
е на 
уплътняв
ане на 
основата
, 
ползване 
на 
водоусто
йчиви 
материа
ли  по-
високи 
нива на 
помещен
ията в 
приземни
те етажи  
ограниче
ния за 
складира
не на 
лесно 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

запалим
и 
веществ
а  
замърсяв
ащи 
химикали 
и 
пестицид
и.  

Приоритет 
5: 
Подобряван
е на 
администра
тивния 
капацитет 
за УР  

5. 
 едостатъч
но 
ефективно 
управление 
на водните 
нива на 
язовири и 
ретензионн
и 
водохранил
ища 

Решение 5.7. 
Актуализира
не на 
наредбите 
за 
поддържане 
и 
експлоатаци
я на 
язовирите с 
цел 
безопасно 
провеждане 
на високите 
вълни 
породени от 
поройни 
наводнения 

PRE35-
PREP5-
RR8-
REAC52 

Актуализиране 
на наредбите за 
поддържане и 
експлоатация 
на язовирите с 
цел безопасно 
провеждане на 
високите вълни 
породени от 
поройни 
наводнения   

Последст
вията от 
скъсване 
на 
язовирни
те стени 
са 
катастро
фални. 
Те са 
много по-
тежки 
отколкот
о от 
обикнове
ните 
наводнен
ия 
предизви 1 1 1 1 1 1 
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Национале
н 

приоритет 
за 

управление 
на риска от 
наводнени

я 

Проблем Решение Код по 
Национа

лния 
каталог 

Описание на 
мярка 

Описани
е на 

алтерна
тива 

Забележ
ка 

20 г. 
въл
на 

100 г. 
вълн

а 

1000 
г. 

вълн
а 

Прели
ване 
на яз. 
Жребч

ево 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
1 

Катастро
фална 

вълна от 
разрушав
ане на яз. 

Двата 
чучура - 

сценарий 
2 

кани от 
проливни 
валежи. 

 

 

 

Забележка: 

* Цифра "1" в съответната колонка означава, че дадената мярка/алтернатива е включена в този сценарий.  

 

* Цифра "0" в съответната колонка означава, че дадената мярка/алтернатива не е включена в този сценарий. 

 



Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за 

басейново управление 2016 – 2021 г. 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org     152 

 

5. ОСТОЙНОСТЕНИ МЕРКИ И АЛТЕРНАТИВИ 

Всички мерки и алтернативи  съдържащи се в сценариите  са остойностени 

съгласно  ационалния каталог. В случай че за дадена мярка или алтернатива 

не е налична информация в  ационалния каталог  е използвана информация 

от допълнителни проучвания и експертни оценки. 

Остойностените мерки са представени в следващата таблица: 
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Таблица 6. Остойностени мерки, лв. без ДДС 

Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4, 
5.5) 

PRE15-
PREP1-
RR6-
REAC16 

Изграждане на 
системи за ранно 
предупреждение  
специално 
адресирани към 
поройни 
наводнения  
дължащи се на 
интензивни 
валежи с малък 
пространствен и 
времеви обхват 0 1 бр. 

5     лв. 
за една 
система 50 000 600 50 600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.5 
(2.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

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

При преминаване на 
екстремни водни 
количества 
вследствие 
преливане на яз. 
Жребчево  
надхвърлящи 1   -
годишна висока 
вълна се предвижда 
евакуация на хора и 
техника от най-
засегнатите райони 
по цялата 
територията на 
Р ПР . 

По информация от 
интернет за груби 
разчети на разходите 
на ден/човек при 
евакуация – 20 
лв/ден/човек (не са 
включени разходи за 
техниката – лодки  
високо проходима 
техника  гориво  труд 
на спасителните 
екипи и т.н.) При 
допускане  че 
евакуацията 
продължава 5 дни и 
обхваща 2 675 

20 
лв./ден/чов
ек 2 367 500 0 2 367 500 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

засегнати жители. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.3 
(1.4
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на 
екстремни водни 
количества 
вследствие 
преливане на яз. 
Жребчево  
надхвърлящи 1   -
годишна висока 
вълна се предвижда 
изпомпване на води 
от най-засегнатите 
райони в най-ниските 
части на засегнатите 
жилищни райони по 
цялата територията 
на Р ПР . 

В изчислението на 
залетите площи се 
включват: жилищни 
райони с обща площ 
  7 61 дка 

Мярката е 
остойносте
на при 
допусканет
о  че 
отводнява
нето на 1 
залят 
декар 
струва 
1     лв. 3 076 100 0 3 076 100 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE47-
PRO31-
REAC11
8 

Поддържане и 
подобряване 
състоянието на 
съществуващи 
язовири 

Поддръжка на 
облекчителните 
съоръжения  
почистване 
въздушния откос от 
растителност  
мониторинг на 
положението на 
депресионната крива 
и филтрацията през  
под и около 
язовирната стена на 
яз. Жребчево и яз. 1 км 

30 000 
лв./год/км - 
за 
поддръжка 
на стената 
на язовира 
и 
почистван
е на 
въздушния 
откос 150 000   150 000 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

 вата чучура 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 
1.4, 
3.3) 

PRE16-
REAC17 

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

Основно и ежегодно 
почистване на левия 
бряг на р. Тунджа в 
зоната на с. 
Самуилово (извън 
рамките на 
населеното място) от 
дървета и храсти - 
дължина 5   м  площ 
1 дка. 1 дка 

Основно 
почистван
е - 500 
лв./дка; 
ежегодно 
почистван
е - 300 
лв./дка 1 700 0 1 700 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

3.4 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE5-
PRO2-
REAC6 

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

Създаване на 
буферни басейни в 
заливните тераси на 
при връзката с р. 
Тунджа 5  дка 

120 - 170 
лв/дка 8 500 102 8 602 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.1 
(1.1
, 
1.2, 
1.4) 

PRE28-
REAC29 

 аконодателни 
инициативи за 
недопускане на 
строителство в 
заливаемите 
зони 

Предприемане на 
законодателни 
инициативи за 
забрана на 
строителство в 
заливаемите зони на 
р. Тунджа  които 
съответстват на 
получените карти на 
заплахата от 
наводнения на 
цялата територия на 
Р ПР . 

 еприложимо - 
мярката е 
остойностена в 
Р ПР  
BG3_APSFR_TU_05 
(25     лв.).  а да се 
избегне дублиране  не 
е остойностена в ПоМ 
р. Тунджа - гр. Ямбол 

Разходи за 
консултант
ски услуги 
за 
подготовка 
на 
аналитичн
и 
материали 
и др. 
 ормативн
и 
документи 0 0 0 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

- 5  лв./час 
без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.2 
(1.1
, 
1.4, 
5.1, 
5.4) 

PRE24-
REAC25 

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

Премахване на 
незаконни постройки 
- огради  временни 
постройки  навеси  
обори  складирани 
материали и други  
намиращи в зоната 
на с. Самуилово - 5 
дка 

   ч труд; 
геодезическо 
замерване на 5 дка; 
събаряне и извозване 
на маса от 5 дка 

труд - 50 
лв./час; 
геодезичес
ко 
замерване 
- цена от 
150 
лв./дка; 
120 
лв/куб.м. 
цена за 
събаряне и 
извозване  12 250 0 12 250 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване 
на техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста 
над р. Тунджа на 
пътя м-ду с. 
Самуилово и с. 
Панаретовци. 5 ч 

експертни 
становища 
- 5  лв/час 
без   С за 
консултант
ски услуги; 
за 
провеждан
е на 
комисии на 
компетент
ни 
държавни 
органи - 
     лв. 16 250 0 16 250 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 4   м и 
височина 2.5 м. Площ 
на укрепването - 3.2 
дка. 

дължина на дигата - 
4   м; 
височина на дигата - 
2.5 м; 
площ за залесяване - 
3.2 дка 

земно 
насипна 
дига - 1100 
лв./м; 440 160 3 961 444 121 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на 
защитна стена от 
габиони в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 4   м и 
височина 2.5 м. 

2 реда габиони (ред 1 
основа - 2 габиона; 
ред 2 - 1 габион) 
Основа - 4   бр. 
габиони с размер 
 хШхВ - 2мх1мх1м; 
общ обем - 8   куб. м 
ред 2 - 2   бр. 
габиони с размер 
 хШхВ - 2мх1мх1 5м; 
общ обем - 600 куб./м 

камък - 33 
лв./куб. м; 
поставяне 
- 1  лв./бр. 52 200 626 52 826 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на 
стоманобетонна 
подпорна стена по 
левия бряг на р. 
Тунджа в рамките на 
с. Крушаре - дължина 
12   м и височина 2.5 
м. 15   м  

1600 
лв./м  2 400 000 14 400 2 414 400 

Приоритет 1: 1.2 PRE27- Почистване и Основно и ежегодно 7 дка Основно 11 900 0 11 900 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

REAC28 стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

почистване на 
коритото и бреговете 
на р. Тунджа в зоната 
на с. Крушаре - 
дължина 17   м  
площ 7 дка. 

почистван
е - 500 
лв./дка; 
ежегодно 
почистван
е - 300 
лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.3 
(1.2
) 

RR17-
REAC10
8 

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

Отстраняване на 
наносни отложения 
от коритото на р. 
Тунджа в зоната на с. 
Крушаре. Такива са 
налице в по-
значителни 
количества в зоната 
на пътните мостове 
на Републикански път 
II-5 . Общият обем за 
изземане възлиза на 
5   м  (по експертна 
оценка) 5   куб./м 

120 
лв/куб.м. 60 000 0 60 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 
1.4, 
3.3) 

PRE16-
REAC17 

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

Периодично 
почистване при 
връзката с р. Тунджа 
- 2 дка. 2 дка 

Основно 
почистван
е - 500 
лв./дка; 
ежегодно 
почистван
е - 300 
лв./дка 3 400 0 3 400 

Приоритет 1: 2.1 PREP21- Ежегодно Ежегодно обследване 1  ч експертни 17 500 0 17 500 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

(1.1
) 

REAC68 обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

на техническото и 
експлоатационното 
състояние двата 
моста над р. Тунджа 
при с. Крушаре. 

становища 
- 5  лв/час 
без   С за 
консултант
ски услуги; 
за 
провеждан
е на 
комисии на 
компетент
ни 
държавни 
органи - 
     лв. 
без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
) 

PRE59-
PRO44-
REAC13
2 

Изграждане на 
прегради от 
чували с пясък 

При преминаване на 
екстремни водни 
количества 
вследствие 
преливане на яз. 
Жребчево  
надхвърлящи 1   -
годишна висока 
вълна се предвижда 
изграждането на 
временни прегради 
за локална защита на 
сградите в 
засегнатите райони. 
Общата дължина на 

Стандартни размери 
на чувалите с пясък: 
ширина   5 м; 
дължина   7 м; 
височина при 
поставяне на дългата 
страна     м – 
полезна площ (с 
фронт към водата)   7 
*     =   21 кв.м. 
 а 7   м2 са 
необходими    4 бр. 
чували с пясък 

  лв./чувал 
с пясък 10 002 0 10 002 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

преградите възлиза 
на 7   м  а  а 
височината варира от 
 .5 до 1 м) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.3 
(1.4
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на 
екстремни водни 
количества 
вследствие 
преливане на яз. 
Жребчево  
надхвърлящи 1   -
годишна висока 
вълна се предвижда 
изпомпване на води 
от най-засегнатите 
райони в най-ниските 
части на засегнатите 
смесени жилищни 
райони по цялата 
територията на 
Р ПР . 

В изчислението на 
залетите площи се 
включват: смесени 
жилищни райони с 
обща площ 2111 26 
дка 

Мярката е 
остойносте
на при 
допусканет
о  че 
отводнява
нето на 1 
залят 
декар 
струва 
1     лв. 21 112 600 0 21 112 600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.2 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE27-
REAC28 

Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на 
коритото на р. 
Тунджа в зоната на с. 
 авой - дължина 1 
5   м  площ   дка   дка 

Основно 
почистван
е - 500 
лв./дка; 
ежегодно 
почистван
е - 300 
лв./дка 15 300 0 15 300 

Приоритет 1: 1.1 PRE49- Изграждане на  адграждане на 1 ред габиони камък - 33 10 750 129 10 879 



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

Басейнова дирекция „Източнобеломорски  район“            http://www.earbd.org     161 

Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRO34-
REAC12
1 

нови корекции съществуваща стена 
от габиони с още  .5 
м по левия бряг на р. 
Тунджа в зоната над 
пътния моста при с. 
 авой. У-кът е с обща 
дължина 5   м. 

25  бр. габиони с 
размер  хШхВ - 
2мх1мх  5м; общ 
обем - 25  куб./м 

лв./куб. м; 
поставяне 
- 1  лв./бр. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
подпорна стена по 
левия бряг на р. 
Тунджа надолу по 
течението от пътния 
мост при с.  авой. 
Средна височина на 
стената - 2.5 м и 
дължина - 75  м.4 

2 реда габиони (ред 1 
основа - 2 габиона; 
ред 2 - 1 габион) 
Основа - 75  бр. 
габиони с размер 
 хШхВ - 2мх1мх1м; 
общ обем - 15   куб. 
м 
ред 2 -  75 бр. 
габиони с размер 
 хШхВ - 2мх1мх1 5м; 
общ обем - 1125 
куб./м 

камък - 33 
лв./куб. м; 
поставяне 
- 1  лв./бр. 97 875 1 175 99 050 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 75  м и 
височина 2.5 м. Площ 
на укрепването - 6 

дължина на дигата - 
75  м; 
височина на дигата - 
2.5 м; 
площ за залесяване - 
6 дка 

земно 
насипна 
дига - 1100 
лв./м; 825 300 7 428 832 728 

Приоритет 1: 
Опазване на 

2.1 
(1.1

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 

Ежегодно обследване 
на техническото и 5 ч 

експертни 
становища 16 250 0 16 250 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

човешкия живот 
и общественото 
здраве 

) техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

експлоатационното 
състояние на пътния 
мост над р. Тунджа 
при с.  авой 

- 5  лв/час 
без   С за 
консултант
ски услуги; 
за 
провеждан
е на 
комисии на 
компетент
ни 
държавни 
органи - 
     лв. 
без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по левия 
бряг на р Тунджа с от 
най-северната част 
на с. Веселиновов  
успоредно на 
Републикански път IIІ-
5  5  до вливането 
на р. Мочурица. 
Участъкът е с 
приблизителна 
дължина      м и 
средна височина 1.5 

дължина на дигата - 
     м; 
височина на дигата - 
1.5 м; 
площ за залесяване - 
15 дка 

земно 
насипна 
дига - 700 
лв./м; 2 100 750 18 907 2 119 657 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

м. Площ на 
биологичното 
укрепване - 15 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.2 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE27-
REAC28 

Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване от 
дървета  храсти и 
блатна растителност 
на коритото и 
бреговете на р. 
Тунджа - 55   м  
площ 55  дка и 
канала - дължина 
65   м  площ     дка 
в зоната на гр. 
Ямбол. 85  дка 

Основно 
почистван
е - 500 
лв./дка; 
ежегодно 
почистван
е - 300 
лв./дка 1 445 000 0 1 445 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване 
на техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
мостовете  
пасарелките над р. 
Тунджа (5 бр.)  
канала (12 бр.) в гр. 
Ямбол и дигите.    ч.  

експертни 
становища 
- 5  лв/час 
без   С за 
консултант
ски услуги; 
за 
провеждан
е на 
комисии на 
компетент
ни 
държавни 
органи - 
     лв. 22 500 0 22 500 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

без   С 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.2 
(1.1
, 
1.4, 
5.1, 
5.4) 

PRE24-
REAC25 

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

Отстраняване на 
складирани 
материали и 
незаконни постройки 
(навеси  огради  
сгради и др.) от 
речните брегове и 
тераси на р. Тунджа в 
гр. Ямбол - 5 дка. 

   ч труд; 
геодезическо 
замерване на 5 дка; 
събаряне и извозване 
на маса от 5 дка 

труд - 50 
лв./час; 
геодезичес
ко 
замерване 
- цена от 
150 
лв./дка; 
120 
лв/куб.м. 
цена за 
събаряне и 
извозване  12 250 0 12 250 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по десния 
бряг на р Тунджа над 
гр. Ямбол по 
продължение на 
съществуващата 
такава.  ължината на 
съоръжението е 1    
м и същото достига 
до помпена станция в 
близост до с. Кабиле. 
Средната височина 
на дигата е   м. 

дължина на дигата - 
1    м; 
височина на дигата - 3 
м; 
площ за залесяване - 
1  дка 

земно 
насипна 
дига - 1250 
лв./м; 1 250 500 7 503 1 258 003 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Площта на 
укрепването е 1  дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по левия 
бряг на ляв приток на 
р Тунджа  заустващ в 
северната част на с. 
Окоп.  ължината на 
съоръжението е 8   
м  като следва да се 
привърже към 
съществуващата 
лява дига на р. 
Тунджа. Средната 
височина на дигата е 
1.5 м. Площта на 
укрепването е 4.8 
дка. 

дължина на дигата - 
8   м; 
височина на дигата - 
1.5 м; 
площ за залесяване - 
4.8 дка 

земно 
насипна 
дига - 700 
лв./м; 560 240 5 042 565 282 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1, 
2.2) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

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

Отстраняване на 
насипи за подход към 
стар разрушен мост 
непосредствено до 
съществуващия 
пътен мост на р. 
Тунджа при с. 
 аново. Общият обем 
на материалът за 25  м  

6-7 
лв/куб.м 
без   С 
изкопни 
работи на 
земни 
почви по 
машинен 
способ; 22 1 750   1 750 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

изземане по 
експертна оценка 
възлиза на 25  м . 

лв./куб.м. 
без   С 
изкопни 
работи на 
земни 
почви по 
ръчен 
способ; 
120 
лв/куб.м. 
без   С 
цена за 
събаряне и 
извозване 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE58-
PRO43-
REAC13
1 

 адграждане на 
диги 

 адграждане на 
нарушени участъци 
от земнонасипната 
дига по двата бряга 
на р. Тунджа в зоната 
на пътния мост при с. 
 аново. Височината 
на надграждането - 
средно  .8 м  а 
дължината - 2*5  м= 
1   м общо по двата 
бряга. 

1   м дължина  
ширина   5 м  
височина -   8 м; 5   лв./м 70 000 840 70 840 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 

PRE16-
REAC17 

Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 

Периодично 
почистване на 
коритото и бреговете 
на р. Тунджа в зоната 4  дка 

Основно 
почистван
е - 500 
лв./дка; 68 000 0 68 000 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве 1.4, 
3.3) 

преминаване на 
висока вълна  

на с.  аново. 
 ължината на у-ка от 
р. Тунджа  който 
следва да бъде 
подложен на 
почистване възлиза 
на 2    м  площ за 
почистване - 4  дка 
(по експертна 
оценка). 

ежегодно 
почистван
е - 300 
лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване 
на техническото и 
експлоатационното 
състояние на пътния 
мост над р. Тунджа 
при с.  аново.  5 ч 

експертни 
становища 
- 5  лв/час 
без   С за 
консултант
ски услуги; 
за 
провеждан
е на 
комисии на 
компетент
ни 
държавни 
органи - 
     лв. 
без   С 16 250 0 16 250 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

1.1 
(1.2
, 
1.3, 

PRE16-
REAC17 

Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 

Периодично 
почистване на 
коритото и бреговете 
на р. Тунджа и канала 61  дка 

Основно 
почистван
е - 500 
лв./дка; 1 037 000 0 1 037 000 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве 1.4, 
3.3) 

преминаване на 
висока вълна  

след гр. Ямбол до 
събирането им. 
 ължината на у-ка от 
р. Тунджа е 45   м  
площ за почистване - 
45  дка  а на канала - 
 5   м и площ - 160 
дка. 

ежегодно 
почистван
е - 300 
лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

3.4 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE1-
RR1-
REAC1 

 алесяване на 
бреговете и 
заливаемите 
тераси с 
подходящи 
дървесни видове 

Обща площ за 
залесяване: 12   дка 
- в района с. 
Самуилово  по 
бреговете на левите 
и десните притоци на 
р. Тунджа в рамките 
на Р ПР .  12   дка 5  лв./дка 60 000   60 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Локална защита чрез 
изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 2   м и 
средна височина 2 м. 
Площ на укрепването 
- 2 дка. 

дължина на дигата - 
200 м; 
височина на дигата - 2 
м; 
площ за залесяване - 
2 дка 

земно 
насипна 
дига - 900 
лв./м; 180 100 1 621 181 721 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
критичната 

2.1 
(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 

дължина на дигата - 
2    м; 
височина на дигата - 
2.5 м; 

земно 
насипна 
дига - 1100 
лв./м; 2 201 000 13 206 2 214 206 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

инфраструктура 
и бизнеса 

укрепване по левия 
бряг на р Тунджа в 
зоната м-ду с. 
Самуилово и с. 
Крушаре в зоната на 
засегнатите пътни у-
ци.  ължината на 
съоръжението е 2    
м  като трасето й 
следва трасето на 
пътя. Средната 
височина на дигата е 
2.5 м  а площта на 
укрепването - 2  дка. 

площ за залесяване - 
2  дка 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 1.3 

(1.2
) 

RR17-
REAC10
8 

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

Отстраняване на 
наносни отложения 
от коритото на р. 
Тунджа в зоната на 
пътния мост м-ду с. 
Желю войвода и с. 
Кабиле. Общият обем 
за изземане възлиза 
на 1    м  (по 
експертна оценка) 1    куб./м 

120 
лв/куб.м. 120 000 0 120 000 

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

2.1 
(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по левия 
бряг на р Тунджа в 

дължина на дигата - 
2    м; 
височина на дигата - 
1.5 м; 
площ за залесяване - 
12 дка 

земно 
насипна 
дига - 700 
лв./м; 1 400 600 8 404 1 409 004 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

зоната м-ду с. Желю 
войвода и с.  авой в 
зоната на 
засегнатите пътни у-
ци.  ължината на 
съоръжението е 2    
м  а й следва трасето 
на Републикански път 
III-5305. Средната 
височина на дигата е 
1.5 м  а площта на 
укрепването - 12 дка. 

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

1.3 
(1.2
) 

RR17-
REAC10
8 

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

Отстраняване на 
наносни отложения 
от коритото на р. 
Тунджа в зоната на 
пътния мост при с. 
Тенево. Общият обем 
за изземане възлиза 
на 8    м  (по 
експертна оценка) 8    куб./м 

120 
лв/куб.м. 960 000 0 960 000 

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

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
ст. бетонова 
подпорна стена по 
десния бряг на р. 
Тунджа надолу по 
течението от пътния 
мост при с. Крушаре. 
Средна височина на 
стената - 4 м и 44  м  

1600 
лв./м  704 000 8 448 712 448 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

дължина - 22  м. 

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

2.1 
(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 22  м и 
височина 4 м. Площ 
на укрепването - 3.5 
дка. 

дължина на дигата - 
22  м; 
височина на дигата - 4 
м; 
площ за залесяване - 
  5 дка 

земно 
насипна 
дига - 1650 
лв./м; 363 175 3 269 366 444 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 2.1 

(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Локална защита чрез 
изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина     м и 
средна височина 2.5 
м. Площ на 
укрепването -   дка. 

дължина на дигата - 
    м; 
височина на дигата - 
2.5 м; 
площ за залесяване - 
  дка 

земно 
насипна 
дига - 1100 
лв./м; 330 150 2 971 333 121 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 2.1 

(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Локална защита чрез 
изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване по левия 
бряг на р. Тунджа в 
участък с дължина 
15  м и средна 
височина 1.5 м. Площ 

дължина на дигата - 
15  м; 
височина на дигата - 
1.5 м; 
площ за залесяване - 
    дка 

земно 
насипна 
дига - 700 
лв./м; 105 045 1 261 106 306 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

на укрепването - 0.9 
дка. 

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

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
ст. бетонова 
подпорна стена по 
левия бряг на р. 
Тунджа надолу по 
течението от пътния 
мост при с. Крушаре. 
Средна височина на 
стената - 2.5 м и 
дължина - 8   м. 1    м  

1600 
лв./м  1 600 000 14 400 1 614 400 

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

2.1 
(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 8   м и 
височина 2.5 м. Площ 
на укрепването - 8 
дка. 

дължина на дигата - 
8   м; 
височина на дигата - 
2.5 м; 
площ за залесяване - 
8 дка 

земно 
насипна 

дига - 1100 
лв./м; 880 400 7 924 888 324 

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

2.1 
(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Локална защита чрез 
изграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 24  м и 
средна височина 2 м. 
Площ на укрепването 

дължина на дигата - 
24  м; 
височина на дигата - 2 
м; 
площ за залесяване - 
2 дка 

земно 
насипна 

дига - 900 
лв./м; 216 100 1 945 218 045 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

- 2 дка. 

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

1.1 
(1.4
, 
2.1) 

PRE59-
PRO44-
REAC13
2 

Изграждане на 
прегради от 
чували с пясък 

При преминаването 
на по-висока вълна 
от 1   г. се 
предвижда 
изграждането на 
временни прегради 
за локална защита на 
засегнатите обекти. 
Общата дължина на 
преградите възлиза 
на 5   м  а 
височината варира от 
0.5) 

Стандартни размери 
на чувалите с пясък: 
ширина   5 м; 
дължина   7 м; 
височина при 
поставяне на дългата 
страна     м – 
полезна площ (с 
фронт към водата)   7 
*     =   21 кв.м. 
 а 25  м2 са 
необходими 11 1 бр. 
чували с пясък 

  лв./чувал 
с пясък 3 573 0 3 573 

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

1.1 
(1.4
, 
2.1) 

PRE59-
PRO44-
REAC13
2 

Изграждане на 
прегради от 
чували с пясък 

При преминаването 
на по-висока вълна 
от 1   г. се 
предвижда 
изграждането на 
временни прегради 
за локална защита на 
засегнатите обекти. 
Общата дължина на 
преградите възлиза 
на 2   м  а 
височината варира от 
0.5) 

Стандартни размери 
на чувалите с пясък: 
ширина   5 м; 
дължина   7 м; 
височина при 
поставяне на дългата 
страна     м – 
полезна площ (с 
фронт към водата)   7 
*     =   21 кв.м. 
 а 1   м2 са 
необходими 477 бр. 
чували с пясък 

  лв./чувал 
с пясък 1 431 0 1 431 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 

2.1 
(5.4
) 

PRE53-
PRO38-
REAC12

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 

Локална защита на 
засегнатите обекти 
чрез изграждане на 

дължина на дигата - 
2    м; 
височина на дигата - 1 

земно 
насипна 
дига - 500 1 000 600 6 004 1 006 604 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

6 комбинация земнонасипна дига в 
комбинация с 
биологично 
укрепване в участък с 
дължина 2    м и 
средна височина 1 м. 
Площ на укрепването 
- 12 дка. 

м; 
площ за залесяване - 
12 дка 

лв./м; 

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

1.1 
(1.4
, 
2.1) 

PRE59-
PRO44-
REAC13
2 

Изграждане на 
прегради от 
чували с пясък 

При преминаването 
на по-висока вълна 
от 1   г. се 
предвижда 
изграждането на 
временни прегради 
за локална защита на 
засегнатите обекти. 
Общата дължина на 
преградите възлиза 
на 5   м  а 
височината варира от 
0.5) 

Стандартни размери 
на чувалите с пясък: 
ширина   5 м; 
дължина   7 м; 
височина при 
поставяне на дългата 
страна     м – 
полезна площ (с 
фронт към водата)   7 
*     =   21 кв.м. 
 а 25  м2 са 
необходими 11 1 бр. 
чували с пясък 

  лв./чувал 
с пясък 3 573 0 3 573 

Приоритет 4: 
Подобряване на 
подготвеността 
и реакциите на 
населението 

4.1 
PREP48-
REAC96 

Осигуряване на 
обществена 
подготвеност за 
реакция при 
заплаха от 
наводнения 

Осигуряване на 
обществена 
подготвеност за 
реакция при заплаха 
от наводнения чрез: 
1) предоставяне на 
актуална 
информация на 
страницата на 

Поддържане на 
интернет страницата 
на общината с 
актуална информация 
по въпросите на 
наводненията; 
Радио излъчвания - 
1   минути в 
годината; 

 6  лв без 
  С за 
изграждан
е и 
поддържан
е на 
интернет 
страница;  
100 57 700 0 57 700 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

общината  свързана с 
въпросите на 
наводненията: 2) 
разпространението 
на радио съобщения; 
 ) публикуване в 
местни медии на 
рубрики  свързани с 
въпросите на 
наводненията и 4) 
разпространение на 
дипляни/флаери по 
въпросите на 
наводненията 

Публикации в местни 
печатни медии по 
въпросите на 
наводненията; 
Изготвяне на 1     
бр. дипляни/флаери 
по въпроса за 
наводненията 

лв./мин. 
без   С за 
1 минута 
спот в 
радиостан
ция;  
6   лв. без 
  С за 
платена 
публикаци
я в 
печатна 
медия;  
58  лв. без 
  С за 
1     бр. 
дипляни/ф
лаери 

Приоритет 4: 
Подобряване на 
подготвеността 
и реакциите на 
населението 

4.1, 
(4.2
, 
5.3, 
5.5) 

PREP39-
REAC86 

Провеждане на 
обучителна и 
информационна 
кампания по 
проблемите 
свързани с 
наводненията 

Специално 
организирани 
събития за 
получаване на 
знания  информация 
и развитие на умения 
в случай на 
наводнение 

ежегодно 1   
участника 

50 
лв./участни
к без   С 
за 
обучение в 
рамките на 
населенот
о място  от 
където е 
участникът
; 120 
лв./участни 25 000 0 25 000 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

к без   С 
за 
обучение 
извън 
населенот
о място  от 
където е 
участникът 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

5.5 
(5.2
, 
5.4) 

PREP13-
REAC60 

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 връзка с 
 ИМ   МОСВ/ 
Б ИБР  областен 
щаб (областна 
администрация) и 
МВР/ ПБ  . 
Изготвяне/актуализац
ия на общински план 
за действия при 
наводнения   

7 000 
лв./годишн
о без   С 
за наемане 
на 
допълните
лен 
служител 
към 
общинскат
а 
администр
ация (в т.ч. 
възнаграж
дения  
осигурител
ни 
плащания; 
оборудван
е и 
поддръжка 
на работно 35 000 0 35 000 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

място и 
др.)  и 
изготвяне 
на 
общински 
план за 
действия 
при 
наводнени
я 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

5.3 
(5.5
) 

PREP46-
REAC94 

Обмяна на 
знания и опит 

Обмяна на знания и 
опит чрез 
провеждане на 
обучения-семинари 
на служителите на 
общинската 
администрация 

ежегодно 5  
участника 

50 
лв./участни
к без   С 
за 
обучение в 
рамките на 
населенот
о място  от 
където е 
участникът
; 120 
лв./участни
к без   С 
за 
обучение 
извън 
населенот
о място  от 
където е 
участникът 12 500 0 12 500 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

5.3 
(5.2
, 
5.4, 
5.5) 

PREP20-
REAC66 

Създаване на 
капацитет на 
компетентните 
органи (РИОСВ 
или Б ) 

Подготовка на 
администрацията за 
действие при 
наводнения - 
провеждане на 
периодични 
тренировки и 
инструктажи за 
действия при 
аварийни ситуации 

ежегодно 5  
участника 

50 
лв./участни
к без   С 
за 
обучение в 
рамките на 
населенот
о място  от 
където е 
участникът
; 120 
лв./участни
к без   С 
за 
обучение 
извън 
населенот
о място  от 
където е 
участникът 12 500 0 12 500 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

5.1 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE30-
REAC31 

 абрана за голи 
сечи във 
вододайните 
зони  с 
последващо 
изкуствено 
възобновяване  с 
изключение на 
акация и топола 

 абрана за голи сечи 
във вододайните 
зони  с последващо 
изкуствено 
възобновяване  с 
изключение на 
акация и топола   

 еприложи
мо 0 0 0 

Приоритет 5: 5.1 PRO11- Ограничаване Ограничаване и/или    еприложи 0 0 0 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

(3.3
, 
5.4) 

REAC38 и/или 
недопускане на 
нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на 
водните тела 

недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на 
водните тела  
резултат от 
изграждане на нови 
ВЕЦ  баластриери и 
други дейности  
водещи до негативни 
промени в 
хидрологията на 
реките 

мо 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

5.1 
(1.1
, 
1.4) 

PRE20-
REAC21 

Издаване на 
забрана за 
строителството в 
зони с риск от 
наводнения 

Издаване на 
забрана/ограничение 
за строителството в 
зони с риск от 
наводнения   

 еприложи
мо 0 0 0 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

1.1 
(1.4
, 
5.2) 

PRE19-
REAC20 

Постоянен 
мониторинг на 
застрояването в 
близост до 
заливаемите 
зони 

Постоянен 
мониторинг на 
застрояването в 
близост до 
заливаемите зони 6 45  лв. 

200 000 
лв/год. без 
  С за 
цялата 
басейнова 
дирекция 
(вкл. 
възнаграж
дения и 
осигурител
ни 
плащания 32 250 0 32 250 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

на 
служители
те; 
закупуване 
на 
автомобил
и и 
др.техника; 
сателитно 
заснемане 
и 
др.операти
вни 
разходи) - 
средно 
645  лв. за 
Р ПР  

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УР  

2.1 
(2.2
, 
5.1) 

PRO13-
REAC41 

 ащитено от 
наводнения 
проектиране и 
изграждане на 
сгради  

 ащитено от 
наводнения 
проектиране и 
изграждане на сгради  

1   часа 
консултантски услуги  

Разходи за 
консултант
ски услуги 
за 
подготовка 
на проекти 
и оценки - 
5  лв./час 
без   С 25 000 0 25 000 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 

5.1 
(3.3
, 
5.4, 

PRE35-
PREP5-
RR8-
REAC52 

Актуализиране 
на наредбите за 
поддържане и 
експлоатация на 

Актуализиране на 
наредбите за 
поддържане и 
експлоатация на   

 еприложи
мо 0 0 0 
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Национален 
приоритет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Це
л 

(и) 

Код по 
каталог

а на 
мерките 
за ПУРН 

Наименование 
на мярка 

Описание Изчислено 
количество (спрямо 

единицата мярка) 

Единична 
цена 

Индикативн
а стойност 

Общо 
оперативн
и разходи 

към 
структурни 

мерки 
лв. без 
ДДС/ 

Обща 
индикативна 

стойност 
(инвестиционн

и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

УР  5.5) малките язовири 
с цел безопасно 
провеждане на 
високите вълни 
породени от 
поройни 
наводнения 

язовирите с цел 
безопасно 
провеждане на 
високите вълни 
породени от поройни 
наводнения 
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6. ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВИ  

Изборът коя алтернатива на Решения 1.12, 1.26, 2.29 и 2.57 да бъде включена в 

програмата от мерки за различните сценарии е направен чрез анализ на 

ефективността на разходите. Резултатите са представени по-долу: 

 

Решение 1.12. Осигуряване на локална защита от наводнения на смесения 

жилищен район в с. Самуилово 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Изграждане на земно-насипна 
дига и комбинация 

лв. 176 064 264 096 1 320 1 320 1 320 

 орма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 1 

лв. 416 852  257 462  3 664  2 491  1 270  

Изграждане на нови корекции лв. 52 200 157 157 157 157 

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 2 

лв. 50 739  568  435  295  151  

 абележка: Паричните потоци се дисконтират към 2 16 г. 

Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект)  имат еднакъв срок за изпълнение  неутрални са по отношение целите 

на Р В  имат идентичен принос за адаптиране към климатичните изменения и 

към момента нямат осигурено финансиране  то въз основа на резултатите от 

оценката следва да бъде предпочетена Алтернатива 2, т.е. тази с по-ниски 

разходи, която да бъде включена в програмите от мерки на различните 

сценарии. 

Решение 1.26. Осигуряване на локална защита от наводнения на смесения 

жилищен район в с. Завой 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Изграждане на земно-насипна 
дига и комбинация 

лв. 97 875 294 294 294 294 

 орма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 1 

лв. 95 135  1 066  815  554  282  

Изграждане на нови корекции лв. 330 120 495 180 2 476 2 476 2 476 

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 2 

лв. 781 597  482 741  6 871  4 670  2 381  

 абележка: Паричните потоци се дисконтират към 2 16 г. 

Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект)  имат еднакъв срок за изпълнение  неутрални са по отношение целите 

на Р В  имат идентичен принос за адаптиране към климатичните изменения и 
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към момента нямат осигурено финансиране  то въз основа на резултатите от 

оценката следва да бъде предпочетена Алтернатива 1, т.е. тази с по-ниски 

разходи, която да бъде включена в програмите от мерки на различните 

сценарии. 

 

Решение 2.29. Осигуряване на локална защита от наводнения на 

техническа инфраструктура при с. Крушаре 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Изграждане на нови корекции лв. 704 000 2 112 2 112 2 112 2 112 

 орма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 1 

лв. 684 295  7 666  5 861  3 983  2 031  

Изграждане на земно-насипна дига и 
комбинация 

лв. 145 270 217 905 1 090 1 090 1 090 

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 2 

лв. 343 944  212 431  3 024  2 055  1 048  

 абележка: Паричните потоци се дисконтират към 2 16 г. 

Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект)  имат еднакъв срок за изпълнение  неутрални са по отношение целите 

на Р В  имат идентичен принос за адаптиране към климатичните изменения и 

към момента нямат осигурено финансиране  то въз основа на резултатите от 

оценката следва да бъде предпочетена Алтернатива 2, т.е. тази с по-ниски 

разходи, която да бъде включена в програмите от мерки на различните 

сценарии. 

Решение 2,57. Осигуряване на локална защита от наводнения на 

индустриални обекти между с. Крушаре и с. Желю войвода 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Изграждане на нови корекции лв. 640 000 960 000 4 800 4 800 4 800 

 орма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 1 

лв. 
1 515 

274  
935 885  13 320  9 053  4 615  

Изграждане на земно-насипна дига и 
комбинация 

лв. 352 160 528 240 2 641 2 641 2 641 

Нетна настояща стойност на 
Алтернатива 2 

лв. 833 780  514 971  7 330  4 982  2 540  

 абележка: Паричните потоци се дисконтират към 2 16 г. 
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Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект)  имат еднакъв срок за изпълнение  неутрални са по отношение целите 

на Р В  имат идентичен принос за адаптиране към климатичните изменения и 

към момента нямат осигурено финансиране  то въз основа на резултатите от 

оценката следва да бъде предпочетена Алтернатива 2, т.е. тази с по-ниски 

разходи, която да бъде включена в програмите от мерки на различните 

сценарии. 

 

7. ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА СЦЕНАРИИТЕ 20, 100, 1000 ГОДИШНА ВЪЛНА, 
ПРЕЛИВАНЕ НА ЯЗ. ЖРЕБЧЕВО, КАТАСТРОФАЛНА ВЪЛНА ОТ 

РАЗРУШАВАНЕ НА ЯЗ. ДВАТА ЧУЧУРА - СЦЕНАРИЙ 1, КАТАСТРОФАЛНА 
ВЪЛНА ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА ЯЗ. ДВАТА ЧУЧУРА - СЦЕНАРИЙ 2 

След избора на мерките чрез прилагане на анализа на ефективността на 

разходите се изготвя програма от мерки за всеки един от сценариите на 

заливане.  

Програмата от мерки за всеки сценарий включва следните атрибути:  

- Избран сценарий (вълна на заливане)  

-  ационален приоритет за управление на риска от наводнения 

- Цел (и) 

- Решение 

- Код по каталога на мерките за ПУР  

- Код на мярката в ПУРБ (ако е приложимо) 

- Уникален код 

- Вид мярка (структурна / неструктурна мярка) 

- Тип мярка 

- Инвестиционна/оперативна мярка 

-  аименование на мярката 

- Описание на мярката  

- Аспект на мярката (индивидуална или в комбинация с други мерки) 
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- Фактор  към който е насочена (предотвратяване; защита  

подготвеност; възстановяване и преглед; реакция при наводнение) 

- Цели – обяснение как мярката съдейства за постигане на целите 

- Година на достигане на целта 

- Приоритет на мярката (при приоритизиране) 

- Място на прилагане на мярката - код на район за басейново 

управление  код на Р ПР   област  община  населено място  код на 

речен басейн  код на водно тяло – представени като отделни колони 

- Географски обхват на очакваните ефекти от прилагане на мярката 

(национално  басейново  местно) 

- мерна единица на единичната цена  

- Изчислено количество (спрямо единицата мярка) 

- Единична цена 

- Индикативна стойност по години  

- Индикативна стойност по години (инвестиционни разходи  

оперативни и разходи за поддръжка) 

- Обяснение какво е включено в изчислението на стойността 

- Източници (инструменти) за финансиране 

- График за изпълнение/прилагане 

- Компетентна институция/лице за изпълнението на мярката 

- Компетентна институция/лице за контрола по изпълнението на 

мярката 

-  руг нормативен акт  въз основа на който е била приложена мярката 

- Очакван трансграничен ефект 

- Оценка на мерките за съответствие с ПУРБ 

- Индикатори за контрол на изпълнението на мярката 

- Индикатори за оценка на ефекта от мярката 
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- Описание на начина на мониторинг (отчитане) на изпълнението на 

ефекта на мярката 

- Степен на изпълнение: незапочнало (Not Started – NS); планирано 

започване (Planning on-going – POG); в процес на изграждане (On-

going Construction - OGC); изпълнена (Completed - COM) 

- Описание на напредъка по изпълнението 

-  руга допълнителна полезна информация за пояснение 

Програмата от мерки за всеки сценарий е представена като Приложение в 

табличен вид на електронен носител.  

 

8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА АНАЛИЗ 
РАЗХОДИ-ПОЛЗИ  

Изборът на програма от мерки за управление на риска от наводнения е 

осъществен чрез прилагане на анализ разходи-ползи (АРП). АРП е извършен с 

цел да се сравнят предложените по-горе сценарии от мерки и да се избере 

този  който е най-изгоден от икономическа гледна точка.  

Разходите за всеки отделен сценарий включват: 

 Инвестиционни разходи – това са разходите за структурни мерки 

 Оперативни разходи - това са разходите за поддръжка и използване на 

активите (т.е. в резултат на изпълнение на инвестиционните мерки) плюс 

разходите за неструктурни мерки. 

Разходите за отделните сценарии за обследваната територия са представени в 

следващите таблици. 

Разходи за сценарий - 20 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 2 461 350 4 653 345 2 925 750 0 0 

Оперативни разходи 573 490 316 013 327 577 345 131 345 131 

Изходящи парични потоци 3 034 840 4 969 358 3 253 327 345 131 345 131 

 

Разходи за сценарий - 100 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 3 083 756 6 079 629 4 126 350 0 0 
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Оперативни разходи 1 676 740 331 473 345 366 370 124 370 124 

Изходящи парични потоци 4 760 496 6 411 102 4 471 716 370 124 370 124 

 

Разходи за сценарий - 1000 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 3 092 333 6 079 629 4 126 350 0 0 

Оперативни разходи 1 676 740 331 473 345 366 370 124 370 124 

Изходящи парични потоци 4 769 073 6 411 102 4 471 716 370 124 370 124 

 

Разходи за сценарий „Преливане на яз. Жребчево“ (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 3 012 275 5 519 389 3 426 050 0 0 

Оперативни разходи 28 563 440 541 923 555 816 576 372 576 372 

Изходящи парични потоци 31 575 715 6 061 312 3 981 866 576 372 576 372 

 

Разходи за сценарий „Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Двата 
чучура - сценарий 1“ (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 1 461 256 2 657 034 1 325 550 0 0 

Оперативни разходи 504 990 314 950 322 933 330 886 330 886 

Изходящи парични потоци 1 966 246 2 971 984 1 648 483 330 886 330 886 

 

Разходи за сценарий „Катастрофална вълна от разрушаване на яз. Двата 
чучура - сценарий 2“ (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 1 461 256 2 657 034 1 325 550 0 0 

Оперативни разходи 504 990 314 950 322 933 330 886 330 886 

Изходящи парични потоци 1 966 246 2 971 984 1 648 483 330 886 330 886 

 

Приходите в АРП включват парични постъпления (продажба на баластра) и 

„приходите“ от социално-икономическите ползи  които са получили финансова 

оценка и са включени във входящите парични потоци. 

Ползите са остойностени като потенциални щети  които ще бъдат 

предотвратени в резултат на реализацията на предложените мерки. 

Остойностяването е извършено на базата на: 

 Идентифицираните физически измерители на риска  информация  за 

които се предоставя от картите на заплахата и картите на риска от 

наводнения 
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 Средни цени съгласно предложената методология за анализ разходи-

ползи за целите на ПУР . 

Остойностени са следните ползи:  

 

Таблица 7. Ползи за отделните сценарии 

  2  г. 
вълна 

1   г. 
вълна 

1    г. 
вълна 

Преливан
е на яз. 

Жребчево 

Катастрофалн
а вълна -

Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 1: 
разрушаване 
от югоизток 

Катастрофал
на вълна от 
Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 2: 
разрушаване 

от 
североизток 

Жилищни райони               

Площ дка 117.02 509.66 785.66 2418.87 197.42 209.50 

Брой на засегнатите 
жители   1211 1977 5722 23675 8379 12370 

Полезна жилищна 
площ на 1 жител  кв.м.             

Общ размер на 
полезна жилищна 
площ  получен като 
произведение на броя 
на засегнатите жители 
и полезната площ на 1 
жител (град/село)  кв.м. 117 020 509 660 785 660 2 418 870 197 420 209 500 

Средна полезна площ 
на 1 жилище 
(град/село)    50 50 50 50 50 50 

Брой жилища   2 340 10 193 15 713 48 377 3 948 4 190 

Средна единична цена 
на 1 кв.м. на имоти 
(град/село)  лв 741 741 741 741 741 741 

Обща стойност на 
жилищната площ  лв 

86 698 
464 

377 599 
892 

582 084 
392 

1 792 106 
603 146 265 688 155 215 590 

Обща стойност на 
покъщнината в 1 
жилище  лв 350 350 350 350 350 350 

Обща стойност на 
покъщнината  лв 819 140 

3 567 
620 

5 499 
620 

16 932 
090 1 381 940 1 466 500 

Брой коли   2 340 10 193 15 713 48 377 3 948 4 190 

Средна стойност на 1 
кола  лв 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Обща стойност на 
колите  лв 

16 382 
800 

71 352 
400 

109 992 
400 

338 641 
800 27 638 800 29 330 000 

Обща стойност на 
активите свързани с 
жилищата  лв 

103 900 
404 

452 519 
912 

697 576 
412 

2 147 680 
493 175 286 428 186 012 090 

Площ на земята извън 
жилищата кв.м. 117 020 509 660 785 660 2 418 870 197 420 209 500 
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  2  г. 
вълна 

1   г. 
вълна 

1    г. 
вълна 

Преливан
е на яз. 

Жребчево 

Катастрофалн
а вълна -

Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 1: 
разрушаване 
от югоизток 

Катастрофал
на вълна от 
Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 2: 
разрушаване 

от 
североизток 

Стойност на 1 кв.м. 
земя (лв.) лв 50 50 50 50 50 50 

Обща стойност на 
земята извън 
жилищата (лв.)   

5 851 
000 

25 483 
000 

39 283 
000 

120 943 
500 9 871 000 10 475 000 

Обща стойност на 
всички активи (лв.) лв 

109 751 
404 

478 002 
912 

736 859 
412 

2 268 623 
993 185 157 428 196 487 090 

% на щетата    8% 9% 15% 15% 15% 15% 

Обща стойност на 
щетата лв. 

8 780 
112 

43 020 
262 

110 528 
912 

340 293 
599 27 773 614 29 473 063 

Комунална 
инфраструктура               

Площ дка 18.12 37.84 70.38 231.57 146.23 169.77 

Единична цена 
лв/кв
.м. 900 900 900 900 900 900 

Обща стойност лв 
16 308 

000 
34 056 

000 
63 342 

000 
208 413 

000 131 607 000 152 793 000 

% на щетата   1% 2% 3% 3% 3% 3% 

Обща стойност на 
щетата лв. 163 080 681 120 

1 900 
260 6 252 390 3 948 210 4 583 790 

Транспортна 
инфраструктура               

Площ дка 42.87 401.69 732.82 1607.99 494.78 546.16 

Единична цена 
лв/дк
а 400 000 400 000 400 000 400 000 400 001 400 002 

Обща стойност лв 
17 148 

000 
160 676 

000 
293 128 

000 
643 196 

000 197 912 495 218 465 092 

% на щетата   7% 8% 10% 10% 10% 10% 

Обща стойност на 
щетата лв. 

1 200 
360 

12 854 
080 

29 312 
800 

64 319 
600 19 791 249 21 846 509 

Техническа 
инфраструктура               

Площ дка 200.71 344.14 622.33 1127.67 264.9 252.11 

Единична цена 
лв/дк
а 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Обща стойност лв 
120 426 

000 
206 484 

000 
373 398 

000 
676 602 

000 158 940 000 151 266 000 

% на щетата               

Обща стойност на 
щетата лв. 0 0 0 0 0 0 

Индустриална 
инфраструктура               

Площ дка 57.65 1354.38 2078.41 3747.02 1944.82 1964.54 

Единична цена 
лв/дк
а 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Обща стойност лв 
34 590 

000 
812 628 

000 
1 247 

046 000 
2 248 212 

000 1 166 892 000 
1 178 724 

000 
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  2  г. 
вълна 

1   г. 
вълна 

1    г. 
вълна 

Преливан
е на яз. 

Жребчево 

Катастрофалн
а вълна -

Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 1: 
разрушаване 
от югоизток 

Катастрофал
на вълна от 
Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 2: 
разрушаване 

от 
североизток 

% на щетата   3% 5% 7% 7% 7% 7% 

Обща стойност на 
щетата лв. 

1 037 
700 

40 631 
400 

87 293 
220 

157 374 
840 81 682 440 82 510 680 

Места за спорт и 
отдих               

Площ дка 1.86 49.88 310.02 682.13 550.62 502.03 

Единична цена 
лв/дк
а 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Обща стойност лв 55 800 
1 496 

400 
9 300 

600 
20 463 

900 16 518 600 15 060 900 

% на щетата   7% 12% 17% 17% 17% 17% 

Обща стойност на 
щетата лв. 3 906 179 568 

1 581 
102 3 478 863 2 808 162 2 560 353 

Зелени територии               

Площ дка 
1248.74

8 8555.79 13302.33 28191.304 1085.104 990.196 

Единична цена 
лв/дк
а 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Обща стойност лв 
14 984 

976 
102 669 

480 
159 627 

960 
338 295 

648 13 021 248 11 882 352 

% на щетата   2% 3% 3% 3% 3% 3% 

Обща стойност на 
щетата лв. 299 700 

3 080 
084 

4 788 
839 

10 148 
869 390 637 356 471 

Агропроизводство - 
слънчоглед               

Площ дка 3 496 23 956 37 247 78 936 3 038 2 773 

Среден годишен добив т/дка 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

Средна цена 
лв/то
н 598 598 598 598 598 598 

Обща стойност на 
продукцията лв. 497 585 

3 409 
202 

5 300 
542 

11 233 
310 432 378 394 561 

% на щетата   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обща стойност на 
щетата лв. 497 585 

3 409 
202 

5 300 
542 

11 233 
310 432 378 394 561 

Агропроизводство - 
царевица               

Площ дка 1 498 10 267 15 963 33 830 1 302 1 188 

Среден годишен добив т/дка 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

Средна цена 
лв/то
н 278 278 278 278 278 278 

Обща стойност на 
продукцията лв. 319 958 

2 192 
192 

3 408 
366 7 223 267 278 029 253 711 

% на щетата   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обща стойност на 
щетата лв. 319 958 

2 192 
192 

3 408 
366 7 223 267 278 029 253 711 

Баластра               

Количество м  0 0 0 0 0 0 
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  2  г. 
вълна 

1   г. 
вълна 

1    г. 
вълна 

Преливан
е на яз. 

Жребчево 

Катастрофалн
а вълна -

Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 1: 
разрушаване 
от югоизток 

Катастрофал
на вълна от 
Разрушаване 
на язовирна 
стена на яз. 
 вата чучура  
Сценарий 2: 
разрушаване 

от 
североизток 

Средна цена 
лв/м
3 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 

Обща стойност на 
баластрата лв. 0 0 0 0 0 0 

ВСИЧКО лв. 
12 302 

401 
106 047 

908 
244 114 

041 
600 324 

739 137 104 720 141 979 138 

 

Така изчислените ползи за всеки сценарий са разпределени равномерно през 

годините на референтния период  следващи изпълнението на мярката  водеща 

до съответните ползи. 

При изчисляване на икономическите показатели сумата на инвестиционните 

и оперативните разходи формира изходящите парични потоци на съответния 

сценарий  а сумата на приходите и остойностените социално-икономически 

ползи формира входящите парични потоци. 

Въз основа на тези финансови потоци за всеки от разглежданите сценарии са 

изчислени икономическа нетна настояща стойност  икономическа вътрешна 

норма на възвръщаемост и съотношение ползи/разходи. Приложен е социален 

сконтов коефициент от 5% петгодишен референтен период (2 17-2 21 г.). 

Изчисляването на икономическите показатели за разглежданите сценарии е 

представено в следващите таблици. 
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Изчисляване на икономическите показатели за сценарий - 20 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 2 461 350 4 653 345 2 925 750 0 0 

Оперативни разходи 573 490 316 013 327 577 345 131 345 131 

Изходящи парични потоци 3 034 840 4 969 358 3 253 327 345 131 345 131 

Социално-икономически 
ползи     4 100 800 4 100 800 4 100 800 

Входящи парични потоци 0 0 4 100 800 4 100 800 4 100 800 

Нетен паричен поток -3 034 840 -4 969 358 847 474 3 755 669 3 755 669 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

-633 135.30 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 1.60%     

Съотношение 
ползи/разходи 0.94117 

     

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий - 100 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 3 083 756 6 079 629 4 126 350 0 0 

Оперативни разходи 1 676 740 331 473 345 366 370 124 370 124 

Изходящи парични потоци 4 760 496 6 411 102 4 471 716 370 124 370 124 

Социално-икономически 
ползи     

35 349 
303 

35 349 
303 

35 349 
303 

Входящи парични потоци 0 0 
35 349 

303 
35 349 

303 
35 349 

303 

Нетен паричен поток -4 760 496 
-6 411 

102 
30 877 

587 
34 979 

179 
34 979 

179 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

72 508 915.22 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 161.63%     

Съотношение 
ползи/разходи 5.89720     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий – 1000 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 3 092 333 6 079 629 4 126 350 0 0 

Оперативни разходи 1 676 740 331 473 345 366 370 124 370 124 

Изходящи парични потоци 4 769 073 6 411 102 4 471 716 370 124 370 124 

Социално-икономически 
ползи     

81 371 
347 

81 371 
347 

81 371 
347 

Входящи парични потоци 0 0 
81 371 

347 
81 371 

347 
81 371 

347 

Нетен паричен поток -4 769 073 
-6 411 

102 
76 899 

631 
81 001 

223 
81 001 

223 
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Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

186 178 244.26 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 300.50%     

Съотношение 
ползи/разходи 13.56741     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий „Преливане на яз. 

Жребчево“ 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 3 012 275 5 519 389 3 426 050 0 0 

Оперативни разходи 28 563 440 541 923 555 816 576 372 576 372 

Изходящи парични потоци 31 575 715 6 061 312 3 981 866 576 372 576 372 

Социално-икономически 
ползи     

81 371 
347 

81 371 
347 

81 371 
347 

Входящи парични потоци 0 0 
81 371 

347 
81 371 

347 
81 371 

347 

Нетен паричен поток -31 575 715 
-6 061 

312 
77 389 

481 
80 794 

975 
80 794 

975 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

161 057 247.94 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 99.75%     

Съотношение 
ползи/разходи 5.03295     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий „Катастрофална вълна от 

разрушаване на яз. Двата чучура - сценарий 1“ 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 1 461 256 2 657 034 1 325 550 0 0 

Оперативни разходи 504 990 314 950 322 933 330 886 330 886 

Изходящи парични потоци 1 966 246 2 971 984 1 648 483 330 886 330 886 

Социално-икономически 
ползи     

81 371 
347 

81 371 
347 

81 371 
347 

Входящи парични потоци 0 0 
81 371 

347 
81 371 

347 
81 371 

347 

Нетен паричен поток -1 966 246 
-2 971 

984 
79 722 

864 
81 040 

461 
81 040 

461 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

194 468 824.22 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 522.96%     

Съотношение 
ползи/разходи 30.80917     
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Изчисляване на икономическите показатели за сценарий „Катастрофална вълна от 

разрушаване на яз. Двата чучура - сценарий 2“ 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 1 461 256 2 657 034 1 325 550 0 0 

Оперативни разходи 504 990 314 950 322 933 330 886 330 886 

Изходящи парични потоци 1 966 246 2 971 984 1 648 483 330 886 330 886 

Социално-икономически 
ползи     

81 371 
347 

81 371 
347 

81 371 
347 

Входящи парични потоци 0 0 
81 371 

347 
81 371 

347 
81 371 

347 

Нетен паричен поток -1 966 246 
-2 971 

984 
79 722 

864 
81 040 

461 
81 040 

461 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

194 468 824.22 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 522.96%     

Съотношение 
ползи/разходи 30.80917     

 

Сценариите  включващи вероятността от настъпване на катастрофална вълна  

предизвикана от разрушаване на язовирна стена и/или от преливането на 

язовирната стена  не са разглеждани при избора на сценарий  който да бъде 

включен в Програмата от мерки за съответния Р ПР  поради следните 

причини: 

 язовирите са съоръжения  които оказват положително влияние при 

управлението на риска от наводнения  в случаите когато управлението 

на акумулираните водни ресурси  управлението и експлоатацията на 

язовирните стени и съоръженията към тях се извършва съгласно 

изискванията на нормативната уредба; 

 във всеки от трите сценария (за 2   1   и 1     годишна вълна) са 

включени мерки за управление на акумулираните водни ресурси  

управление и безопасна експлоатацията на язовирните стени и 

съоръженията към тях; 

 нормативно са определени правомощията  задълженията и действията 

на лицата  отговорни за техническата безопасност и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 
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 картите на заплахата и картите на риска от наводнения  както и 

разработените комбинации от мерки за разглежданите райони с 

потенциален риск от катастрофална вълна  могат да послужат за добра 

основа за разработване на аварийни и евакуационни планове на 

съответните язовири и засегнати населени места. 

Предвид гореописаните съображения  изборът на сценарий  който да бъде 

включен в ПоМ обхваща сценариите за 2   1   и 1    годишна вълна. 

Изчисленията показват  че сумарните стойности на ползите на два сценария – 

1   и 1    годишна вълна  са по-високи от общите разходи за мерките  

включени в него. При тази ситуация може да се препоръча приемането на 

плана за действие от мерките за 1    годишната вълна. Препоръчаният 

сценарий е представен в Приложение 1.  

 аправена е оценка на разходите за застраховка на активите в обхвата на 

картите на риска в Р ПР   които са потенциално застрашени от наводнения в 

отделните сценарии. Целта на оценката е предоставяне на повече 

възможности за вземане на решение относно избора за финансиране на 

конкретна програма от мерки чрез съпоставяне с опция за застраховане.  

Остойностяването на разходите за застраховане е извършено при допускане на 

различни стойности на застрахователната премия – 1%  2%   % и 4%. 

Резултатите от изчисленията са представени в следващата таблица. 

    

Сценарий  
20 годишна 

вълна 

Сценарий 
100 годишна 

вълна 

Сценарий 
1000 

годишна 
вълна 

Преливане 
на яз. 

Жребчево 

Катастрофал
-на вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 1 

Катастрофал
-на вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 2 

 астрахователна 
премия - 1% % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 астрахователна 
премия - 2% % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
 астрахователна 
премия - 3% % 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
 астрахователна 
премия - 4% % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Стойност на 
жилищни активи лв. 109 751 404 478 002 912 736 859 412 

2 268 623 
993 185 157 428 196 487 090 

Стойност на 
нежилищни 
активи лв. 204 330 319 

1 323 611 
274 

2 154 551 
468 

4 153 639 
125 

1 685 601 
750 

1 728 839 
616 

Обща стойност на 
всички активи лв. 314 081 724 

1 801 614 
186 

2 891 410 
881 

6 422 263 
119 

1 870 759 
178 

1 925 326 
706 
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Сценарий  
20 годишна 

вълна 

Сценарий 
100 годишна 

вълна 

Сценарий 
1000 

годишна 
вълна 

Преливане 
на яз. 

Жребчево 

Катастрофал
-на вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 1 

Катастрофал
-на вълна от 
разрушаване 
на яз. Двата 

чучура - 
сценарий 2 

Разходи за 
застраховане при 
застрахователна 
премия - 1% - за 6 
годишен период лв. 18 844 903 108 096 851 173 484 653 385 335 787 112 245 551 115 519 602 
Разходи за 
застраховане при 
застрахователна 
премия - 2% - за 6 
годишен период лв. 37 689 807 216 193 702 346 969 306 770 671 574 224 491 101 231 039 205 
Разходи за 
застраховане при 
застрахователна 
премия - 3% - за 6 
годишен период лв. 56 534 710 324 290 554 520 453 959 

1 156 007 
361 336 736 652 346 558 807 

Разходи за 
застраховане при 
застрахователна 
премия - 4% - за 6 
годишен период лв. 75 379 614 432 387 405 693 938 611 

1 541 343 
148 448 982 203 462 078 409 

Обща стойност на 
инвестициите лв. 10 040 445 13 289 735 13 298 312 11 957 714 5 443 840 5 443 840 

Резултатите от изчисленията показват  че при нито една от стойностите на % 

на застрахователната премия застраховането може да бъде предпочитана 

опция пред реализацията на сценариите. При всички разглеждани случаи 

инвестициите са по-изгодни във финансово отношение от застраховането.  
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9. ПРИОРИТИЗИРАНИ МЕРКИ  

Приоритизирането на мерките от избрания сценарий е направено съгласно 

подхода  приложен от  унавски район за басейново управление  като 

оценяваните критерии включват:  

 Процент на удовлетворени цели: Този критерий позволява мерки  

с чието изпълнение ще се постигнат повече от една цел от всичките 

цели на съответния Р ПР , да се класират с по-висок приоритет. 

 Спешност на мярката: Този критерий дава възможност мерки  

които са неотложни  да получат по-висок приоритет. 

 Разходи за мярката: Този критерий дава представа за 

икономическата ефективност на мярката. 

 Степен на преодоляване на проблема (на постигане на 

конкретната цел): Този критерий дава информация за това доколко 

дадена мярка ще реши проблемите  адресирани със съответната цел 

(ефективност на мярката по отношение на постигане на целите) 

 Срок за изпълнение/осъществяване на мярката: Този критерий 

дава възможност мерки  които ще се изпълнят по-бързо (ефектът от 

които ще бъде получен по-скоро) да получат по-висок приоритет. 

 

 


