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1. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ  

1.1.  Състоянието на основната водна инфраструктура 

Състоянието на основната водна инфраструктура е представено в следващата 

таблица: 

Водно тяло / код на 
водното тяло 

Заливна зона - 
местоположен
ие / населено 

място 

Състояние на водната инфраструктура 

 

BG3MA300R062 – р. 
Омуровска средно и 

долно течение 

 

BG3MA350R039 – р. 
Марица от р. 

Чепеларска до р. 
Сазлийка 

 

BG3MA400R076 – р. 
Стряма от вливане 
на р.Пикла до устие 

 

BG3MA500R117 - р. 
Марица от р. Въча 

до р. Чепеларска, ГК-
2, 4, 5 и 6 и Марковки 

колектор 

 

BG3MA500R103 – р. 
Чепеларска от гр. 

Асеновград до устие  
и Крумовски 
колектор 

 

BG3MA500R126 – р. 
Първенецка от 
вливане на река 

Пепелаша до устие 

1. По левия и 
десния бряг на 
р.  Марица – в 
землището на 
гр. Пловдив, 
както и в 
близост до 
землищата на 
селата Милево, 
Мирово, 
Крушево и 
Ягодово 

 

2. По левия и 
десния бряг на 
р. Омуровска в 
близост до 
землищата на 
селата 
Партизанин, 
Черна Гора, 
Плодовитово и 
Горно Балево  

 

3. По левия и 
десния бряг на 
р. Първенецка в 
землището на 
гр. Пловдив 

 
4.  По левия и 
десния бряг на 
р. Чепеларска в 
близост до 
землищата на 
селата Ягодово 
и Катуница 

 
5. По левия и 
десния бряг на 
р. Стряма в 
близост до 
землището на с. 

Река Марица тече през Софийска област и области 
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково, 
Североизточна Гърция и Европейска Турция и се 
влива в североизточната част на Бяло (Егейско море) 
Дължината на реката е 472 km, от които на българска 
територия 321,6 km (4-то място по дължина в 
България след Дунав, Искър и Тунджа). Марица е най-
голямата река на Балканския полуостров. 

След Дунав река Марица е с най-големия в България 
водосборен басейн. Общата площ на водосборния 
басейна на реката е 53 000 km2, от които в България 
са 34 166 km2, което представлява 30,8% от 
територията на страната. Реката отводнява 
североизточната част на Рила, почти целите Родопи (с 
изключение на южните и югозападните им части), 
Средна гора (без западните и северните склонове на 
Ихтиманска Средна гора), по голямата част от южните 
склонове на Средна и Източна Стара планина с 
Подбалканските котловини, Тунджанската хълмиста и 
нископланинска област, повече от 80% от 
европейската територия на Турция и цялата крайна 
североизточна част на Гърция. 

След Пазарджик Марица тече бавно и монотонно, по-
близо до Родопите по южния край на низината в 
широко песъчливо корито, където прави множество 
острови и ръкави. На места широчината на коритото 
достига 300 м, а дълбочината му— над 1,5 м. 
Крайречните лъки се заблатяват от многобройните 
ръкави на левите и десните притоци. Напречният 
профил на долината е трапецовиден с широко няколко 
десетки км дъно. Към Пловдив монотонният вид на 
долината се разнообразява от 6-те сиенитни тепета и 
Овчите хълмове. Десните склонове на долината са по-
стръмни и по-залесени от левите – по-полегати и по-
обезлесени. Наклонът в Пловдивското поле е много 
малък – 0,13 ‰. Тук Марица приема множество 
притоци. За десните притоци характерното е това, че 
правят много ръкави преди вливането си, а левите – 
като много поройни смъкват големи количества 
наносни материали и засипват работни площи от 
низината.  

Река Стряма е ляв приток на река Марица. Дължината 
  е 110,1 km, която   отрежда 24-то място сред реките 
на България. Река Стряма е 6-та по дължина река 
след Тунджа, Арда, Еркене, Тополница и Сазлийка 
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Водно тяло / код на 
водното тяло 

Заливна зона - 
местоположен
ие / населено 

място 

Състояние на водната инфраструктура 

Трилистник 

 

във водосборния басейн на река Марица. 

Река Стряма извира на 2 158 м н.в. под името 
Камениница от южното подножие на връх Вежен (2 
198 m) в Златишко-Тетевенска планина на Стара 
планина. До град Клисура тече на юг в дълбока 
долина с голям надлъжен наклон. След това завива на 
изток и югоизток, навлиза в Карловското поле и 
протича по южната му част. Тук коритото на реката е 
широко и плитко. След град Баня завива на юг и 
образува късия (около 3 km) Стремски (Чукурлийски) 
пролом между Същинска Средна гора на запад и 
Сърнена Средна гора на изток. След като излезе от 
пролома Стряма навлиза в Горнотракийската низина, 
където течението   е бавно, с широко и плитко корито. 
Същинската река Стряма се влива отляво в река 
Марица на 149 m надморска височина, на 2,3 km южно 
от село Маноле, Община Марица. 

Река Омуровска е ляв приток на река Марица. 
Дължината   е 58 km, която   отрежда 69-то място 
сред реките на България. 

Омуровска река води началото си под името 
Конакдере от 820 м н.в., на 1 км североизточно от 
връх Чакалова поляна (902 м) в Сърнена Средна гора. 
Тече в южна посока в западната и югозападната част 
на Чирпанските възвишения. При село Партизанин 
навлиза в Горнотракийската низина, като долината   
става широка и плитка. Влива се отляво в река 
Марица на 120 m н.в., на 650 м южно от село Крушево, 
община Първомай. 

Площта на водосборният басейн на реката е 305 km2, 
което представлява 0,58% от водосборния басейн на 
Марица, а границите на басейна   са следните: на 
запад — с водосборния басейн на Брезовска река, ляв 
приток на Марица; на изток — с водосборните басейни 
на реките Сазлийка и Текирска река, леви притоци на 
Марица; на север — с водосборния басейн на река 
Тунджа. 

Река Първенецка е десен приток на река Марица. 
Дължината   е 37 km. 

Първенецка река извира на 1 816 м н.в., на 500 м 
западно от връх Модър (1 992 м) в рида Чернатица на 
Западните Родопи под името Рибеново дере. Тече в 
посока север-североизток в дълбока, гъсто залесена 
долина. След устието на най-големия си приток 
Лилковска (Дормушевска) река навлиза в много 
дълбок и красив каньон. Преди село Храбрино излиза 
от каньона, а при село Първенец навлиза в 
Горнотракийската низина, където коритото   
коригирано с водозащитни диги. Влива се отдясно в 
река Марица на 164 m н.в., в западната част на 
Пловдив. 

Площта на водосборният басейн на реката е 217 km2, 
което представлява 0,4% от водосборния басейн на 
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Водно тяло / код на 
водното тяло 

Заливна зона - 
местоположен
ие / населено 

място 

Състояние на водната инфраструктура 

Марица, а границите на басейна   са следните: на 
изток и югоизток — с водосборния басейн на 
Чепеларска река, десен приток на Марица; на 
югозапад и запад — с водосборния басейн на река 
Въча, десен приток на Марица. 

Река Чепеларска е десен приток на река Марица. 
Дължината   е 86 km, която   отрежда 39-то място 
сред реките на България. Отводнява източните 
склонове на рида Чернатица, северозападните части 
на Преспанския дял и рида Добростан на Западните 
Родопи. 

Чепеларска река води началото си от 1 550 м н.в. в 
курорта "Пампорово". От извора си до село Хвойна 
тече на север, след това до село Бачково — на 
североизток, а след селото и до устието си — отново 
на север. От извора до град Асеновград протича в 
тясна долина, по която има две малки долинни 
разширения. След Асеновград реката навлиза в 
Горнотракийската низина, където коритото   става 
широко и песъчливо и от него наляво и надясно се 
отделят напоителни канали. Влива се отдясно в река 
Марица на 148 m н.в., на 2,5 km южно от село Рогош, 
Община Марица. 

 

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 20, 100 и 1000 годишни 
вълни 

  

Период на повторение/вероятност 

  

20 г. вълна 100 г. вълна 1000 г. вълна 

Елементи на риск          

Вид стопанска дейност         

Жилищни райони дка 1,78 47,12 1594,59 

Смесени жилищни райони  дка 378,63 1451 3513,83 

Комунална инфраструктура дка 6,68 296,8 1173,87 

Транспортна инфраструктура дка 273,16 930,66 3145,35 

Техническа инфраструктура дка 1343,16 1688,62 2001,87 

Индустрия - производство и 
съхранение 

дка 
188,76 719,1 3174,84 

Места за спорт и отдих дка 13,29 45,51 888,17 

Зелени територии дка 63745,98 117233,77 149032,14 

Брой засегнати жители  брой 658 9070 86074 

Инсталации замърсители брой       

IPPC инсталации брой     1 
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Други замърсители брой       

Обекти от НЕМ         

Защитени зони по НАТУРА по ИБР брой 8 9 10 

Защитени територии по ЗЗТ брой 3 4 7 

Други елементи на риск          

Критична инфраструктура брой       

Лечебно заведение  брой   1 2 

Образователна институция брой   3 17 

Летище брой       

Пристанище  брой       

Ж.п./автогара брой     2 

МВР институция  брой   1 2 

Администрация брой   3 7 

Енергийна инфраструктура брой   7 22 

ВиК брой 8 13 18 

Културни обекти          

Обекти с национално значение брой     1 

Обекти по ЮНЕСКО брой       

Други обекти брой   3 6 

 

 

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. 

Нормативно са определени четири основни категории, подлежащи на защита от 

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

„стопанска дейност“. Директивата за наводненията и Закона 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 

    

Проблем
и при 20 
г. вълна  

Проблем
и при 
100 г. 
вълна  

Проблем
и при 
1000 г. 
вълна  

1.      ЧОВЕШКО  ЗДРАВЕ 

1,1 Население       

1.1.1
. 

Засегнати жители - Брой 658 9070 86074 

1.1.2
. 

Площ - жилищни райони (дка) 1,78 47,12 1594,59 

1.1.3
. 

Площ - смесени жилищни райони (дка) 378,63 1451,00 3513,83 

1.1.4
. 

Площ - комунална инфраструктура (дка) 6,68 296,80 1173,87 

2.      СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

2,1 Транспортна инфраструктура        

  Площ (дка) 273,16 930,66 3145,35 

2,2 Индустрия – производство и съхранение       

  Площ (дка) 188,76 719,10 3174,84 

2,3 Техническа инфраструктура       

  Площ / (дка) 1343,16 1688,62 2001,87 

2,4 
Зелени територии (парк, горски и обработваеми и 
необработваеми селскостопански площи)  

      

  Площ (дка) 63745,98 
117233,7

7 
149032,1

4 

3.      ОКОЛНА СРЕДА 

3,1 Защитени територии       

3.1.1
. 

Защитени територии по НАТУРА2000 (брой) 8 9 10 

3.1.2
. 

Защитени територии по ЗЗТ (брой) 3 4 7 

3,2 Инсталации замърсители       

3.2.1
. 

IPPC и SEVESO инсталации (брой) 0 0 1 

3.2.2
. 

Други предприятия замърсители       

4.      КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

4,1 Културни обекти с национално значение       

  Брой 0 0 1 

4,2 Културни обекти по ЮНЕСКО       

  Брой 0 0 0 

4,3 Други обекти       

  Брой 0 3 6 

5.      ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА 

5,1 Елементи на критичната инфраструктура       

5.1.1
. 

Лечебно заведение (брой) 0 1 2 

5.1.2
. 

Образователна институция (брой) 0 3 17 

5.1.3
. 

Летище (брой) 0 0 0 

5.1.4
. 

Пристанище (брой) 0 0 0 
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Проблем
и при 20 
г. вълна  

Проблем
и при 
100 г. 
вълна  

Проблем
и при 
1000 г. 
вълна  

5.1.5
. 

Ж.П./ автогара (брой) 0 0 2 

5.1.6
. 

МВР институция (брой) 0 1 2 

5.1.7
. 

Администрация (брой) 0 3 7 

5.1.8
. 

Енергийна инфраструктура (брой) 0 7 22 

5.1.9
. 

ВиК (брой) 8 13 18 

5,2 Място за спорт и отдих       

  Площ (дка) 13,29 45,51 888,17 

 

 

1.4.  Оценка на влиянието на изменението на климата 

РЗПРН р. Марица – Пловдив с код BG3_APSFR_MA_05,  дължина 114 км и 

водни тела BG3MA300R062, BG3MA350R039, BG3MA400R076, BG3MA500R117, 

BG3MA500R103 и BG3MA500R126 се намира в климатичния район 

Горнотракийска низина на преходно континенталната климатична област, както 

и в две хидроложки области: А - със средиземноморско климатично влияние 

върху оттока и Б-с  умереноконтинентално климатично влияние върху оттока 

(Фиг. 1а, 1б). Хидроложкият район А7 на РЗПРН р. Марица – Пловдив определя 

най-слаба отточност в цялата област, но значително подземно подхранване на 

реките, главно с порови води, и висока регулираност на оттока, докато  

хидроложкият район БI9 е с преходни черти и силно регулиран отток поради 

обилно подхранване с грунтови и на места с напорни, предимно порови води 

(Фиг. 1а, 1б, Таблица 3). 

 

 

Фиг. 1. Карти на климатичните и хидроложки райони и области на 
България1 

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

при Българска академия на науките, ФорКом, стр. 760 
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а) Граници на климатични области и райони: 
1-област, 2-район; Б-Преходно континентална 
област: 8- район Горнотракийска низина 

б) Хидроложки граници на: 1-област, 2-
подобласт и 3-район; област А-със 
средиземноморско климатично влияние върху 
оттока, район А7 - Горнотракийско-
Среднотунджански район; област Б-с  
умереноконтинентално климатично влияние 
върху оттока: БI9-Тополнишко-Маришки 
(Западногорнотракийски) 

 

Таблица 3. Осреднените характеристики на хидроложки райони А7 и БI9
2 

Ра
йо
н 

Среден годишен 
отток (мм) 

Снежно 
подхранван
е (% от 
сумарния 
отток) 

Подземно 
подхранван
е (% от 
сумарния 
отток) 

Годише
н валеж 
(мм) 

Отточен 
коефицие
нт (% от 
валежите) 

Пълноводие 

средни крайн
и 

перио
д в 

месец
и 

% от 
годишни
я отток 

А7 50 30-
120 

14 20 580 8 XII/I-VI 73,5 

БI9 50 30-
180 

18 18 550 9 XI-VII 84,7 

 

Ра
йон 

Максимален 
отток 

Маловодие Минимален 
отток 

Отношен
ие на 
зимен 
към 

пролетен 
отток 

Отношен
ие на 

максимал
ен към 
минимал
ен отток 

Температу
ра на 

речните 
води, 

0
С 

месец % от 
годишн
ия отток 

перио
д в 
месе
ци 

% от 
годишн
ия отток 

месе
ц 

% от 
годишн
ия отток 

А7 II 14,1 VII-XI 26,5 VIII, 
IX 
(X) 

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

БI9 IV 16,8 VII-XI 15,3 VIII 2,0 0,54 8,4 11,0 

РЗПРН р. Марица – Пловдив се намира в райони със силно, средно и слабо  

поройни реки, както и с честота на приижданията от 3 до 6 пъти годишно, което 

го определя като високо рисков по отношение и на бъдещи наводнения (Фиг. 2).  

 

                                                           
2
 пак там 
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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, 3-средно 
поройни реки, 4-силно поройни реки, 5-най-
силно поройни реки, 6-речни участъци с ХМС 

б) Средна честота на речните прииждания 
(брой случаи годишно): 1-под 3, 2-от 3 до 6, 3-
от 6 до 8, 4-над 8, 5-средни стойности в 
речните участъци с ХМС 

 

Поройността и честотата на приижданията на реките в РЗПРН р. Марица – 

Пловдив може да се обясни и с високото сумарно изпарение от порядъка на 

550 мм/год. (Фиг. 3). 

 

 

Фиг. 3. Карти за годишните валежи и сумарното изпарение на речните 
басейни в България4 

  
а) Годишна сума на валежите (мм) за периода 

1961-1990 г. 
б) Сумарно изпарение от речните басейни 

(мм/год.) 

 

Известно е, че при засушаване се увеличава степента на изпаряемост, което 

дори и при много малък като количество дъжд интензивността му е по-висока от 
                                                           
3
 пак там 

4
 пак там 
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интензивността на дъжд във влажни климати5. Тенденциите към увеличаване 

на летните дни с температура над 250С нараства в периода 2021-2050 г. 

спрямо периода на съвременния климат 1961 – 1990 г. (Фиг. 4). Тази тенденция 

на затопляне предполага увеличаване на броя на поройните дъждове в РЗПРН 

р. Марица – Пловдив– основен фактор за риска от наводнение. 

 

Фиг. 4. Карти за брой летни дни с температури над 250С в България6 

 

 

а) Брой летни дни с максимална температура ˃ 
25

0
С, 1961 – 1990 г. 

б) Брой летни дни с максимална 
температура  
˃ 25

0
С, 2021 – 2050 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 РЗПРН р. Марица – Пловдив, което 

предполага не намаляване на поройните валежи. При реалистичния сценарий 

RCP 2,6 за 2050 г. не се очаква съществена промяна на годишната сума на 

валежите спрямо валежите при съвременния климат 1951-2010 г, но се 

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

and Sustainable Development, 5, 1: 179-189 
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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прогнозира увеличение на температурата с 2-30С спрямо тази за периода 1951-

2010 г. (Фиг. 5). 

 

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 1951-

2010 г. 
Годишна сума на валежите (мм) в периода 
1951-2010 г. 

  
Средногодишна температура (

0
C) при 

реалистичния сценарий RCP 2,6 за 2050 г. 
Годишна сума на валежите (мм) при 
реалистичния сценарий RCP 2,6 за 2050 г. 

 

В резултат на прегледа 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 1000 г. ще бъде 

намален значително. Основание за това е очакваното увеличение на 

температурата, водещо до увеличаване на изпарението и интензивността на 

проливните дъждове. 

 

 

                                                           
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 



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        13 

 

1.5.  Степенуване на риска  

Степенуването на риска е както следва: 

Степенуване на риска при 20-годишна вълна 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

Човешко здраве   

1 Засегнати (пострадали) жители Брой 300 1500 3000   

        658     

2 

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

Брой 1 3 6   

          8 ВИК 

3 
Кладенци и помпени станции 
за обществено питейно 
водоснабдяване 

Брой 4 18 38   

        8   
4 кладенци, 1 
водохващане, 3 ПС 

Стопанска дейност   

4 

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

Брой 1 5 10   

          48 

37 моста, 6 жп. 
Линии, 1 
автомагистрала, 1 
път 1 клас, 3 пътя 2 
клас 

5 

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

м. 1000 5000 10000   

          7667 

37 моста, 6 жп. 
Линии, 1 
автомагистрала, 1 
път 1 клас, 3 пътя 2 
клас 

6 
Засегнати селскостопански 
площи 

дка 6000 30000 65000   

          31667   

7 
Обобщена икономическа 
стойност на щетите (за минали 
наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000   

              

Околна среда   

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

Брой 1 2 5   
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение  

9 
Засегнати защитени територии: 
питейни води; зони по ЗЗТ; 
Натура 2000 

Брой 1 2 5   

          11 8 НАТУРА, 3 ЗЗТ 

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

Брой 0 0 1   

              

Културно наследство   

11 
Културно-исторически 
паметници от ЮНЕСКО и от 
национално значение 

Брой 0 0 1   

Анализът на представената информация показва, че рискът при 20-годишна 

вълна за разглеждания РЗПРН може да се определи като висок.  

 

Степенуване на риска при 100-годишна вълна 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение 

Човешко здраве   

1 Засегнати (пострадали) жители Брой 300 1500 3000   

          9070   

2 

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

Брой 1 3 6   

          28 

1 лечебно, 3 
образователни, 1 
МВР, 3 
администрации, 7 
енергийна, 13 ВИК 

3 
Кладенци и помпени станции за 
обществено питейно 
водоснабдяване 

Брой 4 18 38   

        13   
4 кладенци, 4 
водохващане, 5 
помпени станции 

Стопанска дейност   

4 

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

Брой 1 5 10   

          48 

37 моста, 6 жп. 
Линии, 1 
автомагистрала, 1 
път 1 клас, 3 пътя 2 
клас 
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение 

5 

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

м. 1000 5000 10000   

          16572 

37 моста, 6 жп. 
Линии, 1 
автомагистрала, 1 
път 1 клас, 3 пътя 2 
клас 

6 
Засегнати селскостопански 
площи 

дка 6000 30000 65000   

          70670   

7 
Обобщена икономическа 
стойност на щетите (за минали 
наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000   

              

Околна среда   

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

Брой 1 2 5   

              

9 
Засегнати защитени територии: 
питейни води; зони по ЗЗТ; 
Натура 2000 

Брой 1 2 5   

          12 9 НАТУРА, 3 ЗЗТ 

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

Брой 0 0 1   

              

Културно наследство   

11 
Културно-исторически 
паметници от ЮНЕСКО и от 
национално значение 

Брой 0 0 1   

              

Анализът на представената информация показва, че рискът при 100-годишна 

вълна за разглеждания РЗПРН може да се определи като висок.  

 

Степенуване на риска при 1000-годишна вълна 

№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение 

Човешко здраве   

1 Засегнати (пострадали) жители Брой 300 1500 3000   

          86074   

2 

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

Брой 1 3 6   
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение 

          8 

2 лечебно, 17 
образователни, 
2 жп. Гари, 2 
МВР, 7 
администрации, 
22 енергийна, 18 
ВИК 

3 
Кладенци и помпени станции за 
обществено питейно 
водоснабдяване 

Брой 4 18 38   

        18   
4 кладенци, 7 
водохващане, 7 
помпени станции 

Стопанска дейност   

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

Брой 1 5 10   

          52 

37 моста, 9 жп. 
Линии, 1 
автомагистрала, 
1 път 1 клас, 4 
пътя 2 клас 

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

м. 1000 5000 10000   

          33443 

37 моста, 9 жп. 
Линии, 1 
автомагистрала, 
1 път 1 клас, 4 
пътя 2 клас 

6 Засегнати селскостопански площи дка 6000 30000 65000   

          94090   

7 
Обобщена икономическа стойност 
на щетите (за минали наводнения) 

лв. 700000 3000000 7000000   

              

Околна среда   

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

Брой 1 2 5   

              

9 
Засегнати защитени територии: 
питейни води; зони по ЗЗТ; Натура 
2000 

Брой 1 2 5   

          17 
10 НАТУРА, 7 
ЗЗТ 

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

Брой 0 0 1   

          1 
“Дружба” АД, гр. 
Пловдив ул. 
Дилянка” 15 

Културно наследство   
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№ Критерии по категории 
Мерна 

единица 
Нисък 
риск 

Среден 
риск 

Висок 
риск 

Пояснение 

11 
Културно-исторически паметници 
от ЮНЕСКО и от национално 
значение 

Брой 0 0 1   

          1 
Гимназията "Д. 
Благоев" 

Анализът на представената информация показва, че рискът при 1000-годишна 

вълна за разглеждания РЗПРН 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 3. Основни проблеми 

  20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Приоритет 1: 
Опазване на 

човешкия живот и 
общественото 

здраве 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
с. Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура 
при с. Оризари, по двата бряга на р. 
Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура 
при с. Оризари, по двата бряга на р. 
Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура при с. 
Оризари, по двата бряга на р. Марица 

Заливане на Места за спорт и отдих при 
с. Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на Места за спорт и отдих при с. 
Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на Места за спорт и отдих при с. 
Оризари, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура при с. Оризари, десен 
бряг р. Марица 

Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура при с. Оризари, десен бряг р. 
Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
р Дермендере и р. Марица между с. 
Оризари и гр. Пловдив 

Заливане на Смесени жилищни райони - р 
Дермендере и р. Марица между с. 
Оризари и гр. Пловдив 

Заливане на Смесени жилищни райони - р 
Дермендере и р. Марица между с. Оризари и 
гр. Пловдив 

  
Заливане на Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Заливане на Жилищни и Смесени жилищни 
райони - гр. Пловдив, по двата бряга на р. 
Марица 

  
Заливане на Комунална инфраструктура - 
гр. Пловдив, по двата бряга на р. Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура - гр. 
Пловдив, по двата бряга на р. Марица 

  
Заливане на Места за спорт и отдих - гр. 
Пловдив, по двата бряга на р. Марица 

Заливане на Места за спорт и отдих - гр. 
Пловдив, по двата бряга на р. Марица 

  
Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура при гр. Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица и р. Дермендере 

Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура при гр. Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица и р. Дермендере 

  
Заливане на обекти на ВиК при гр. 
Пловдив, десен бряг р. Марица и ляв бряг 
р. Дермендере 

Заливане на обекти на ВиК при гр. Пловдив, 
десен бряг р. Марица и ляв бряг р. 
Дермендере 

  
Заливане на Лечебно заведение - гр. 
Пловдив, по двата бряга на р. Марица  

Заливане на Лечебно заведение - гр. Пловдив, 
по двата бряга на р. Марица  

  
Заливане на Образователна институция - 
гр. Пловдив, по ляв бряг р. Марица  

Заливане на Образователна институция - гр. 
Пловдив, по ляв бряг р. Марица  

    
Заливане на обекти на ВиК при гр. Пловдив, 
ляв бряг р. Марица 

Заливане на обекти на ВиК между гр. 
Пловдив и вливането на р. Чепеларска, 

Заливане на обекти на ВиК между гр. 
Пловдив и вливането на р. Чепеларска, р. 

Заливане на обекти на ВиК между гр. Пловдив 
и вливането на р. Чепеларска, р. Марица 
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  20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

р. Марица Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
с. Катуница, десен бряг р. Чепеларска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Катуница, десен бряг р. Чепеларска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Катуница, десен бряг р. Чепеларска 

  
Заливане на Места за спорт и отдих - с. 
Катуница, десен бряг р. Чепеларска 

Заливане на Места за спорт и отдих - с. 
Катуница, десен бряг р. Чепеларска 

  
Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура  - с. Катуница, десен бряг 
р. Чепеларска 

Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура  - с. Катуница, десен бряг р. 
Чепеларска 

  
Заливане на Жилищни и Смесени 
жилищни райони - с. Садово, десен бряг р. 
Марица 

Заливане на Жилищни и Смесени жилищни 
райони - с. Садово, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура - с. Садово, десен бряг р. 
Марица 

Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура - с. Садово, десен бряг р. 
Марица 

  
Заливане на Комунална инфраструктура 
между селата Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Комунална инфраструктура 
между селата Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

  
Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

  
Заливане на Комунална инфраструктура - 
с. Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Комунална инфраструктура - с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

  
Заливане на Места за спорт и отдих - с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Места за спорт и отдих - с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

  
Заливане на Образователна институция - 
с. Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Образователна институция - с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

    
Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Маноле, ляв бряг р. Стряма 

    
Заливане на Комунална инфраструктура - с. 
Маноле, ляв бряг р. Стряма 

    
Заливане на Места за спорт и отдих - с. 
Маноле, ляв бряг р. Стряма 

Заливане на Комунална инфраструктура 
- с. Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура - 
с. Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура - с. 
Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура - с. Чешнегирово, десен 
бряг р. Марица 

Заливане на обекти от енергийната 
инфраструктура - с. Чешнегирово, десен бряг 
р. Марица 
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  20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

  
Заливане на обекти на ВиК при с. 
Чалъкови, ляв бряг р. Марица 

Заливане на обекти на ВиК при с. Чалъкови, 
ляв бряг р. Марица 

    
Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Поповица, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на обекти на ВиК при с. 
Белозем, ляв бряг р. Марица 

Заливане на обекти на ВиК при с. Белозем, ляв 
бряг р. Марица 

  
Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Милево, десен бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Милево, десен бряг р. Марица 

    
Заливане на Комунална инфраструктура - с. 
Милево, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на ВиК между 
селата Милево, Мирово и Виница, р. 
Марица 

Заливане на обекти на ВиК между селата 
Милево, Мирово и Виница, р. Марица 

Заливане на обекти на ВиК между селата 
Милево, Мирово и Виница, р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
с. Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Мирово, ляв бряг р. Марица 

  
Заливане на Комунална инфраструктура - 
с. Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура - с. 
Мирово, ляв бряг р. Марица 

  
Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Виница, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на Комунална инфраструктура - 
с. Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на Комунална инфраструктура - с. 
Виница, десен бряг р. Марица 

    
Заливане на Места за спорт и отдих - с. 
Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
с. Градина, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Градина, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Градина, ляв бряг р. Марица 

  
Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Горно Белево, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Горно Белево, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
с. Партизани, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Партизани, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Партизани, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
с. Черна гора, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Черна гора, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Черна гора, десен бряг р. Омуровска 

    
Заливане на Места за спорт и отдих - с. Черна 
гора, ляв бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - 
с. Плодовитово, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Плодовитово, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
Плодовитово, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Смесени жилищни райони - Заливане на Смесени жилищни райони - с. Заливане на Смесени жилищни райони - с. 
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  20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

с. Крушево, р. Омуровска Крушево, р. Омуровска Крушево, р. Омуровска 

Заливане на Комунална инфраструктура 
- с. Крушево, р. Омуровска 

Заливане на Комунална инфраструктура - 
с. Крушево, р. Омуровска 

Заливане на Комунална инфраструктура - с. 
Крушево, р. Омуровска 

Заливане на обекти на ВиК при с. 
Крушево, р. Марица 

Заливане на обекти на ВиК при с. 
Крушево, р. Марица 

Заливане на обекти на ВиК при с. Крушево, р. 
Марица 

Приоритет 2: По-
висока степен на 

защита на 
критичната 

инфраструктура и 
бизнеса 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Оризари, по 
двата бряга на р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Оризари, по двата бряга на р. 
Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Оризари, по двата бряга на р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Оризари, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Оризари, 
десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. Марица и р. 
Дермендере 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при гр. Пловдив, по двата бряга на р. 
Марица и р. Дермендере 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
гр. Пловдив, по двата бряга на р. Марица и р. 
Дермендере 

  
Заливане на Техническа инфраструктура 
при гр. Пловдив, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при 
гр. Пловдив, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при гр. 
Пловдив, по двата бряга на р. Марица и 
р. Дермендере 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при гр. 
Пловдив, по двата бряга на р. Марица и р. 
Дермендере 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при гр. Пловдив, 
по двата бряга на р. Марица и р. Дермендере 

    
Заливане на жп/авто гара (Автогара Север) - 
гр. Пловдив, ляв бряг р. Марица  

  
Заливане на МВР институция - гр. 
Пловдив, ляв бряг р. Марица  

Заливане на МВР институция - гр. Пловдив, 
ляв бряг р. Марица  

    
Заливане на Администрация - гр. Пловдив,по 
двата бряга на р. Марица  

  
Заливане на Културни обекти - гр. 
Пловдив,по двата бряга на р. Марица  

Заливане на Културни обекти - гр. Пловдив,по 
двата бряга на р. Марица  

Заливане на Транспортна 
инфраструктура между гр. Пловдив и 
вливането на р. Чепеларска, р. Марица  

Заливане на Транспортна инфраструктура 
между гр. Пловдив и вливането на р. 
Чепеларска, р. Марица  

Заливане на Транспортна инфраструктура 
между гр. Пловдив и вливането на р. 
Чепеларска, р. Марица  

Заливане на Техническа инфраструктура 
между гр. Пловдив и вливането на р. 

Заливане на Техническа инфраструктура 
между гр. Пловдив и вливането на р. 

Заливане на Техническа инфраструктура 
между гр. Пловдив и вливането на р. 
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  20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Чепеларска, р. Марица  Чепеларска, р. Марица  Чепеларска, р. Марица  

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между гр. 
Пловдив и вливането на р. Чепеларска, 
р. Марица  

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между гр. 
Пловдив и вливането на р. Чепеларска, р. 
Марица  

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между гр. Пловдив 
и вливането на р. Чепеларска, р. Марица  

Заливане на Транспортна 
инфраструктура - с. Катуница, р. 
Чепеларска 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
- с. Катуница, р. Чепеларска 

Заливане на Транспортна инфраструктура - с. 
Катуница, р. Чепеларска 

Заливане на Техническа инфраструктура 
- с. Катуница, р. Чепеларска 

Заливане на Техническа инфраструктура - 
с. Катуница, р. Чепеларска 

Заливане на Техническа инфраструктура - с. 
Катуница, р. Чепеларска 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение - с. 
Катуница, р. Чепеларска 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение - с. Катуница, 
р. Чепеларска 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение - с. Катуница, р. 
Чепеларска 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Садово, десен 
бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Садово, десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Садово, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Садово, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Садово, 
десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Садово, 
десен бряг р. Марица 

  
Заливане на Транспортна инфраструктура 
между селата Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
между селата Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

  
Заливане на Техническа инфраструктура 
между селата Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Техническа инфраструктура 
между селата Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

  

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между селата 
Калековец, Стряма и Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между селата 
Калековец, Стряма и Трилистник, десен бряг р. 
Стряма 

  
Заливане на Администрация между селата 
Калековец, Стряма и Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Заливане на Администрация между селата 
Калековец, Стряма и Трилистник, десен бряг р. 
Стряма 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Трилистник, 
десен бряг р. Стряма 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Техническа инфраструктура Заливане на Техническа инфраструктура Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
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при с. Трилистник, десен бряг р. Стряма при с. Трилистник, десен бряг р. Стряма Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Трилистник, 
десен бряг р. Стряма 

  
Заливане на Културни обекти - с. 
Трилистник, десен бряг р. Стряма 

Заливане на Културни обекти - с. Трилистник, 
десен бряг р. Стряма 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Маноле, ляв бряг 
р. Стряма 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Маноле, ляв бряг р. Стряма 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Маноле, ляв бряг р. Стряма 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Маноле, ляв бряг р. Стряма 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Маноле, ляв бряг р. Стряма 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Маноле, ляв бряг р. Стряма 

  
Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Маноле, 
ляв бряг р. Стряма 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Маноле, ляв 
бряг р. Стряма 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Чешнегирово, 
десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Чешнегирово, десен бряг р. 
Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Чешнегирово, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Чалъкови, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Чалъкови, ляв бряг р. Марица 

  
Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Чалъкови, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Чалъкови, ляв бряг р. Марица 

    
Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Чалъкови, 
ляв бряг р. Марица 

    
Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Поповица, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на Техническа инфраструктура  
при с. Поповица, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура  при 
с. Поповица, десен бряг р. Марица 

    
Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Поповица, 
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десен бряг р. Марица 

  
Заливане на Администрация между селата 
Поповица и Милево, десен бряг р. Марица 

Заливане на Администрация между селата 
Поповица и Милево, десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Милево, десен 
бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Милево, десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Милево, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Милево, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Милево, десен бряг р. Марица 

  
Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Милево, 
десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Милево, 
десен бряг р. Марица 

  
Заливане на Културни обекти при с. 
Милево, десен бряг р. Марица 

Заливане на Културни обекти при с. Милево, 
десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Мирово, ляв бряг 
р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. 
Мирово, ляв бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Мирово, 
ляв бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Мирово, ляв 
бряг р. Марица 

  
Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Виница, десен бряг р. Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между с. 
Виница, с. Градина и гр. Първомай, р. 
Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между с. 
Виница, с. Градина и гр. Първомай, р. 
Марица 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение между с. Виница, 
с. Градина и гр. Първомай, р. Марица 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Градина, ляв бряг 
р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Градина, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Градина, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Градина, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Градина, ляв бряг р. Марица 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Градина, ляв бряг р. Марица 

  
Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Горно Белево, десен бряг р. 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Горно Белево, десен бряг р. Омуровска 
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Омуровска 

  
Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Горно Белево, десен бряг р. 
Омуровска 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Горно Белево, десен бряг р. Омуровска 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Партизани, р. 
Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Партизани, р. Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Партизани, р. Омуровска 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Черна гора, р. 
Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Черна гора, р. Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Черна гора, р. Омуровска 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Черна 
гора, р. Омуровска 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Черна 
гора, р. Омуровска 

Заливане на обекти на Индустрия-
производство и съхранение при с. Черна гора, 
р. Омуровска 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Плодовитово, р. 
Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Плодовитово, р. Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Плодовитово, р. Омуровска 

Заливане на Техническа инфраструктура 
между с. Плодовитово и с. Крушево, ляв 
бряг р. Омуровска 

Заливане на Техническа инфраструктура 
между с. Плодовитово и с. Крушево, ляв 
бряг р. Омуровска 

Заливане на Техническа инфраструктура 
между с. Плодовитово и с. Крушево, ляв бряг 
р. Омуровска 

Заливане на Транспортна 
инфраструктура при с. Крушево, р. 
Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура 
при с. Крушево, р. Омуровска 

Заливане на Транспортна инфраструктура при 
с. Крушево, р. Омуровска 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Крушево, р. Омуровска 

Заливане на Техническа инфраструктура 
при с. Крушево, р. Омуровска 

Заливане на Техническа инфраструктура при с. 
Крушево, р. Омуровска 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 

околната среда 

Заливане на Зелени територии - р. 
Марица и притоци 

Заливане на Зелени територии - р. Марица 
и притоци 

Заливане на Зелени територии - р. Марица и 
притоци 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Река Марица 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Марица 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Марица 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Марица - Пловдив 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Марица - Пловдив 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Марица - Пловдив 

    
Заливане на IPPC инсталации - "Дружба" АД, 
гр. Пловдив, р. Марица 

    
Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Пясъчник 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Река Чая 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Чая 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Чая 
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Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Река Стряма 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Стряма 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Стряма 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Трилистник 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Трилистник 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Трилистник 

    
Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - Хълм на 
освободителите 

    
Заливане на Защитени зони по ЗЗТ- Младежки 
хълм 

  
Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - 
Защитена местност Мъртвицата 

Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - Защитена 
местност Мъртвицата 

    
Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - Фосилни 
находки 

Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - 
находище на блатно кокиче 

Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - 
находище на блатно кокиче 

Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - находище 
на блатно кокиче 

Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - 
Шарения остров 

Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - 
Шарения остров 

Заливане на Защитени зони по ЗЗТ - Шарения 
остров 

  
Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Черкезица 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Черкезица 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Марица - Първомай 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Марица - Първомай 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Марица - Първомай 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Градинска гора 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Градинска гора 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Градинска гора 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА 
по ЗБР - Река Омуровска 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Омуровска 

Заливане на Защитени зони по НАТУРА по 
ЗБР - Река Омуровска 

Приоритет 4: 
Подобряване на 

подготвеността и 
реакциите на 
населението 

Недостатъчна информираност и 
подготвеност на населението за реакция 
при евентуални наводнения 

Недостатъчна информираност и 
подготвеност на населението за реакция 
при евентуални наводнения 

Недостатъчна информираност и подготвеност 
на населението за реакция при евентуални 
наводнения 

Приоритет 5: 
Подобряване на 

административния 
капацитет за 

управление на 
риска от 

наводнения 

Липса на достатъчна оперативна 
информация за УРН – липсва 
информация за съществуването на 
общинска план за действие при 
бедствия и аварии. Липсва общинско 
звено за постоянна връзка с БД, МОСВ, 
НИМХ 

Липса на достатъчна оперативна 
информация за УРН – липсва информация 
за съществуването на общинска план за 
действие при бедствия и аварии. Липсва 
общинско звено за постоянна връзка с БД, 
МОСВ, НИМХ 

Липса на достатъчна оперативна информация 
за УРН – липсва информация за 
съществуването на общинска план за действие 
при бедствия и аварии. Липсва общинско звено 
за постоянна връзка с БД, МОСВ, НИМХ 
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  20 г. вълна  100 г. вълна  1000 г. вълна  

Ниска степен на информираност и 
подготвеност на общинската 
администрация за управление на риска 
от наводнения – динамично променяща 
се нормативна уредба и недостатъчен 
капацитет на общинската 
администрация. На база проучване, 
проведено от екипа, е установена 
необходимостта от осъвременяване на 
нормативната уредба за устройствено 
планиране 

Ниска степен на информираност и 
подготвеност на общинската 
администрация за управление на риска от 
наводнения – динамично променяща се 
нормативна уредба и недостатъчен 
капацитет на общинската администрация. 
На база проучване, проведено от екипа, е 
установена необходимостта от 
осъвременяване на нормативната уредба 
за устройствено планиране 

Ниска степен на информираност и 
подготвеност на общинската администрация за 
управление на риска от наводнения – 
динамично променяща се нормативна уредба и 
недостатъчен капацитет на общинската 
администрация. На 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 общински органи с 
населението, липса на общинско звено, 
ангажирано с проблемите на 
наводненията 

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 населението, липса на общинско звено, 
ангажирано с проблемите на 
наводненията 

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 
населението, липса на общинско звено, 
ангажирано с проблемите на наводненията 

Застрояване в близост до реката 
(заливаеми територии), с което се 
повишава рискът от щети при 
наводнения. Нерегламентиран 
дърводобив и извършване на голосек 

Застрояване в близост до реката 
(заливаеми територии), с което се 
повишава рискът от щети при наводнения. 
Нерегламентиран дърводобив и 
извършване на голосек 

Застрояване в близост до реката (заливаеми 
територии), с което се повишава рискът от 
щети при наводнения. Нерегламентиран 
дърводобив и извършване на голосек 
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3. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

Целите (действията) за управление на риска от BG3_APSFR_МА_05 р. Марица 

– гр. Пловдив са формулирани въз основа на Националните 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 РЗПРН р.Марица - 

Пловдив 

Действие 1.2. Осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи 

и наводнения в идентифицираните заливни територии в РЗПРН р.Марица - 

Пловдив 

Действие 1.3. Възстановяване на нормалните условия за живот в РЗПРН 

р.Марица - Пловдив 

Действие 1.4. Минимизиране на щетите при наводнение на социалната 

инфраструктура в РЗПРН р.Марица - Пловдив 

 

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

бизнеса 

Действие 2.1. Подобряване на защитата на техническата инфраструктура в 

РЗПРН р.Марица - Пловдив 

Действие 2.2. Подобряване на защитата на стопанските и културно-

историческите обекти в идентифицираните заливни територии в РЗПРН 

р.Марица - Пловдив 

 

Приоритет 3: Повишаване защитата на околната среда 

Действие 3.1. Подобряване на защитата на канализационните системи в 

РЗПРН р.Марица - Пловдив 
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Действие 3.2. Подобряване на защитата на индустриалните обекти (IPPC 

обекти) в обхвата на РЗПРН р.Марица - Пловдив  

Действие 3.3. Минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, 

защитени зони по НАТУРА 2000 и защитени територии по ЗЗТ в обхвата на 

РЗПРН р.Марица - Пловдив  

Действие 3.4. Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, 

горски и крайречни територии в обхвата на РЗПРН р.Марица - Пловдив  

 

Приоритет 4: Подобряване на подготвеността и реакциите на населението 

Действие 4.1. Повишаване на подготвеността на населението за действия при 

наводнения в РЗПРН р.Марица - Пловдив     

Действие 4.2. Подобряване на реакциите на населението при наводнения в 

общините в обхвата на РЗПРН р.Марица – Пловдив 

 

Приоритет 5: Подобряване на административния капацитет за управление 

на риска от наводнения  

Действие 5.1. Създаване на съвременна нормативната уредба за устройствено 

планиране в общините в обхвата на РЗПРН р.Марица - Пловдив 

Действие 5.2. Осигуряване на оперативна информация за управление на риска 

от наводнения в общините на РЗПРН р.Марица - Пловдив 

Действие 5.3. Повишаване на квалификацията на персонала, ангажиран с 

управление на риска от наводнения в общините в обхвата на РЗПРН р.Марица 

- Пловдив  

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

целия речен басейн след РЗПРН р.Марица - Пловдив 

Действие 5.5. Осигуряване адекватно реагиране на публичните институции в 

общините в обхвата на РЗПРН р.Марица - Пловдив при наводнения  
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4. РЕШЕНИЯ И МЕРКИ  

При така определените проблеми са формулирани възможните решения и 

мерки за всеки сценарий – 20, 100 и 1000 годишна вълна, като решенията и 

мерките са представени съгласно поредността на националните приоритети за 

управление на риска от наводнения: 
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Таблица 4. Решения и мерки 

Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.1. 
Създаване на 
управляеми 
полдери и малки 
буферни басейни 
в заливни тераси 
на реките 

Създаване на ретензионни 
обеми чрез изграждане на 
полдери в терасите на р. 
Марица над с. Оризари - 
1000 дка обработваеми 
земи.   

Предлага се изпълнение на 
заливаеми полдери в дясната 
тераса на р. Марица чрез 
изграждане на система от 
малки канали (приблизително 
5000 м) и/или използване на 
съществуващи такива, с 
помощта на които да се 
отвеждат и ретензират част от 
водите в реката. 1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.2. 
Изграждане на 
системи за ранно 
предупреждение, 
специално 
адресирани към 
поройни 
наводнения, 
дължащи се на 
интензивни 
валежи с малък 
пространствен и 
времеви обхват. 

Изграждане на система за 
ранно предупреждение за 
опасност от наводнения 
вследствие интензивни 
валежи във водосборната 
област на р. Марица. 
Системата следва да 
функционира в реално 
време и да предоставя 
своевременно информация 
за паднали валежи във 
високите части на 
водосбораната област. Въз 
основа на съответния-
хидроложко-хидравличен 
модел следва да се 
предвидят максималните 
очаквани водни нива в р. 
Марица и притоците   в 
рамките на РЗПРН и при 
необходимост да се 
предвиди своевременна 
евакуация на хора и 
техника, изграждане   

Мярката важи за цялата 
територия на РЗПРН. 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

временни прегради в най-
застрашените зони и др. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.3. 
Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на десния бряг 
на р. Марица в зоната на с. 
Оризари от дървета, 
храсти, дънери и др. - 
дължина 3000 м и площ 150 
дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.4. 
Регулиране 
нивото на 
подземните води 
при опасното им 
повишаване или 
понижаване 

Изпълнение на дренажи и 
помпажно водочерпене за 
предотвратяване на 
покачване на подпочвените 
води в засегнати участъци.   

Тази мярка е удачна за всички 
равнинни райони, където 
повърхностният отток е 
затруднен и валежните води се 
акумулират на повърхността 
или инфилтрират твърде 
бавно. С помощта на дренажни 
системи и помпажно 
отводняване е възможно 
редуциране на щетите. За 
цялата територия на РЗПРН 
може да се предвидят дренажи 
от перфорирани 
стоманобетонни или PVC-
тръби с обща дължина 5000 м 
и черпателни шахти (100 бр.).  1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.5. 
Подобряване на 
съществуващата 
хидроложка 
информационна 
система за 
получаване на 
данни в реално 
време за целия 
басейн 

Изграждане на нови 
хидрометрични и 
метеорологични пунктове с 
цел подобряване на 
хидроложката информация 
за водосбора на р. Марица.   

Мярката важи за цялата 
територия на РЗПРН. 1 1 1 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.6. Изграждане на нова     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг 
на р. Марица, от вливането 
на р. Въча до вливането 
десен приток след с. 
Оризари - дължина 3000 м, 
височина 2 м, площ на 
укрепването - 15 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.7. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
десен приток на р. Марица, 
вливащ се източно от с. 
Оризари - дължина 700 м, 
височина 2 м, площ на 
укрепването - 4.5 дка, вкл. 
разрушаване на изкуствен 
насип по десния бряг на р. 
Марица (около 6000 м3 
насипен материал)   

Към момента на огледа е 
установено наличие на 
изкуствен насип в по десния 
бряг на р. Марица при с. 
Оризари, служещ като 
предпазна дига. Същият обаче 
е изпълнен от неподходящ 
насипен материал, 
включително отпадъци, поради 
което следва да се разруши 
(участък от около 1000 м, 
височина 2 м) и на негово 
място да се изпълни дига.  1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.8. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Родопи.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 

Заливане на 
Смесени жилищни 

Решение 1.9. 
Изпомпване от 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

човешкия живот 
и общественото 
здраве 

райони - с. Оризари, 
десен бряг р. 
Марица 

залети ниски 
части  

100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Родопи, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура при 
с. Оризари, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.10. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 са 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура при 
с. Оризари, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.11. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане 
на нова земнонасипна дига 
в комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Марица, нагоре по 
течението от вливането на 
р. Потока - дължина 1200 м, 
височина 1.5 м, площ на 
укрепването - 5 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура при 
с. Оризари, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.12. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг 
на р. Потока, в зоната на 
вливане в р. Марица - 
дължина 50 м, височина 2 
м, площ на укрепването - 
0.3 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

Заливане на Места 
за спорт и отдих при 
с. Оризари, десен 
бряг р. Марица 

Решение 1.13. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 
са напълно 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

здраве съотносими и 
към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура при 
с. Оризари, десен 
бряг р. Марица 

Решение 1.14. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.15. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Периодично почистване 
коритото и терасите на р. 
Марица в зоната на моста 
на Републикански път II-86 - 
1000 м преди и 1000 м след 
съоръжението - 250 дка     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.16. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото и 
бреговете на р. 
Дермендере в зоната на гр. 
Пловдив от дървета, 
храсти, битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 4000 м, площ ок. 
80 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.17. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане 
на нова земнонасипна дига 
в комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг 
на р. Марица, от вливането 
на десен приток след с. 
Оризари до вливането на р. 
Дермендере - височина 1 м, 
1500 м над моста на 
Републикански път II-86 и     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

2000 м след него, площ на 
укрепването - 20 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.18. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Марица, нагоре по 
течението от 
съществуващата масивна 
подпорна стена - дължина 
2500 м, височина 2 м, площ 
на укрепването - 15 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.19. 
Надграждане на 
диги 

Надграждане на дясна 
защитна дига на р. Марица 
в зоната над моста на 
Рeпубликански път II-86 - 
1500 м, височина на 
надграждането - 1 м     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.20. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци по 
съществуващите диги по 
двата бряга на Дермендере 
в зоната на гр. Пловдив - 
3000 м, надграждане с 0.5 
м.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.21. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста над р. 
Марица на Рeпубликански 
път II-86 и на р. 
Дермендере (8 бр.), 
пасарелките (1 бр.), дигите 
на р. Марица в зоната на гр. 
Пловдив при вливането на     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

р. Дермендере, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции  

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.22. 
Поддържане на 
съществуващите 
канализационни 
мрежи в добро 
състояние 

Поддръжка на 5000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.23. 
Рехабилитация 
на 
съществуващи 
канализационни 
мрежи 

Рехабилитация на 1000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.24. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Пловдив.     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

система 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - р 
Дермендере и р. 
Марица между с. 
Оризари и гр. 
Пловдив 

Решение 1.25. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Пловдив, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.26. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.27. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Периодично почистване 
коритото и терасите на р. 
Марица в зоната на гр. 
Пловдив от дървета, храсти 
и блатна растителност - 
дължина 10 000 м, площ ок. 
800 дка     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.28. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Периодично почистване на 
коритото на р. Пясъчник от 
растителност, битови и 
строителни отпадъци - 2000 
м, площ 40 дка     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.29. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Реконструкция/възстановяв
ане на масивна подпорна 
стена по левия бряг на р. 
Марица, в зоната на гр. 
Пловдив, нагоре по     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

течението от жп моста в 
западната част на града - 
700 м, височина на стената 
- 1.5 м. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.30. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Марица в гр. Пловдив - 
4500 м по левия бряг и 6200 
по десния, и дигата по 
десния бряг - 4000 м     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.31. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Надграждане на подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Марица в гр. Пловдив с 0.5 
м, общо 500 м     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.32. 
Отстранявания 
на затлачвания 
на речното 
корито 

Отнемане на наносни 
отложения от коритото на р. 
Марица в зоната на гр. 
Пловдив - приблизително 
250 000 м3.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.33. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Марица, надолу по 
течението от вливането на 
р. Пясъчник - дължина 1150 
м, височина 1 м, площ на 
укрепването - 3 дка     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.34. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Пясъчник с височина 1 м 
- дължина 550 м, площ на     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

укрепването - 1.2 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.35. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете 
над р. Марица (8 бр.) и на р. 
Пясъчник, дигите (4000 м) , 
подпорните стени (10700 
м), яза в източната част на 
града и праговете, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.36. 
Поддържане на 
съществуващите 
канализационни 
мрежи в добро 
състояние 

Поддръжка на 80 000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.37. 
Рехабилитация 
на 
съществуващи 
канализационни 
мрежи 

Рехабилитация на 20 000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив.   

Следва да се предвиди монтаж 
на обратни клапи при всички 
места на заустване на 
колектори в р. Марица. 0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - гр. 
Пловдив, по двата 

Решение 1.38. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

здраве бряга на р. Марица 1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на Места 
за спорт и отдих - гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 1.39. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура при 
гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. 
Марица и р. 
Дермендере 

Решение 1.40. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура при 
гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. 
Марица и р. 
Дермендере 

Решение 1.41. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Периодично почистване 
коритото на мръсния канал, 
вливащ се в р. Марица 
източно от гр. Пловдив от 
дървета, храсти и блатна 
растителност - дължина 
2500 м, площ ок. 50 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура при 
гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. 
Марица и р. 
Дермендере 

Решение 1.42. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг 
на р. Марица, нагоре по 
течението от вливането на 
мръсния канал - дължина     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

1600 м, височина 1 м, площ 
на укрепването - 5 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура при 
гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. 
Марица и р. 
Дермендере 

Решение 1.43. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци на 
дигите по двата бряга на 
мръсния канал, вливащ се в 
р. Марица източно от гр. 
Пловдив, височина 0.5 м и 
дължина 1500 м.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при гр. 
Пловдив, десен бряг 
р. Марица и ляв бряг 
р. Дермендере 

Решение 1.44. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при гр. 
Пловдив, десен бряг 
р. Марица и ляв бряг 
р. Дермендере 

Решение 1.45. 
Въвеждане и 
изпълнение на 
изисквания за 
добро 
земеделско и 
екологично 
състояние на 
селскостопанскит
е площи  

Поддържане на добро 
земеделско и екологично 
състояние на 
селскостопанските площи 
във водосбора на р. 
Марица Обхваща 50 000 
дка; предвижда се едно 
обучение със 150 
участника;     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Лечебно заведение - 
гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. 
Марица  

Решение 1.46. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Образователна 
институция - гр. 
Пловдив, по ляв бряг 
р. Марица  

Решение 1.47. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при гр. 
Пловдив, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 1.48. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при гр. 
Пловдив, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 1.49. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лявата 
защитна дига на р. Марица 
в зоната на вливане на р. 
Аврамица - 2200 м     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при гр. 
Пловдив, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 1.50. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци на 
лявата защитна дига на р. 
Марица в зоната на 
вливане на р. Аврамица - 
надграждане с 0.5 м на 200 
м.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК между гр. 
Пловдив и 
вливането на р. 
Чепеларска, р. 
Марица 

Решение 1.51. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 

Заливане на 
Смесени жилищни 

Решение 1.52. 
Почистване и 

Периодично почистване 
коритото на р. Чепеларска в   

В зоната на прага след 
железопътния мост са налице 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        44 

 

 

Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

човешкия живот 
и общественото 
здраве 

райони - с. Катуница, 
десен бряг р. 
Чепеларска 

стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

зоната на с. Катуница от 
дървета, храсти, битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 3500 м, площ ок. 
40 дка. 

заседнали дънери, които 
задържат и други носени от 
водата обекти (клони, 
отпадъци и др.). 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Катуница, 
десен бряг р. 
Чепеларска 

Решение 1.53. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане 
на земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг 
на р. Чепеларска в зоната 
на с. Катуница - дължина 
1100 м, височина 1 м, площ 
на укрепването - 3.5 дка     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Катуница, 
десен бряг р. 
Чепеларска 

Решение 1.54. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете 
над р. Чепеларска (2 бр.) и 
на прага в зоната на с. 
Катуница, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Катуница, 
десен бряг р. 
Чепеларска 

Решение 1.55. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

Община Садово. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Катуница, 
десен бряг р. 
Чепеларска 

Решение 1.56. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Садово, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на Места 
за спорт и отдих - с. 
Катуница, десен бряг 
р. Чепеларска 

Решение 1.57. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.52, 
1.53 и 1.54 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.52, 1.53 и 
1.54 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура - с. 
Катуница, десен бряг 
р. Чепеларска 

Решение 1.58. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.52, 
1.53 и 1.54 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.52, 1.53 и 
1.54 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Садово, десен бряг 

Решение 1.59. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
напълно 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

здраве р. Марица съотносими и 
към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Садово, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.60. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане 
на земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг 
на р. Марица - дължина 
около 5150 м, завършваща 
при заустването на десен 
приток между гр. Садово и 
с. Чешнегирово. Горният 
край на дигата достига 
почти до вливането на р. 
Чепеларска. 2800 м от 
дигата следва да са с 
височина 1 м, а останалите 
2350 - 2 м. Площта на 
укрепването е 
приблизително 23 дка.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Садово, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.61. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на дясна 
защитна дига на р. Марица 
в зоната на гр. Садово и 
Чешнегирово 
(приблизително 3200 м)     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Садово, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.62. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци на 
дясната защитна дига на р. 
Марица в зоната на гр. 
Садово и Чешнегирово - 
надграждане с 0.5 м на 600 
м.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Садово, десен бряг 

Решение 1.63. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дигата (3200     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

здраве р. Марица експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

м) и 
напоителните/отводнителни 
канали в терасата на р. 
Марица при гр. Садово и с. 
Чешнегирово, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.  

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура - гр. 
Садово, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.64. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.65. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 

Решение 1.66. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на защитните 
диги на р. Стряма в зоната 
на с. Трилистник и с. 
Маноле (приблизително 
2х6500 м), вкл. периодично 
почистване откосите и     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

бряг р. Стряма короната на дигите от 
дървета и храсти (50 дка) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.67. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци на 
защитните диги на р. 
Стряма в зоната на с. 
Трилистник и с. Маноле - 
надграждане с 0.5 м на 
3000 м.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.68. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
напоителни/отводнителни 
канали приблизително 20 
000 м в зоната на с. 
Трилистник, вкл. 
почистване от дървета и 
храсти     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.69. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете (5 
бр.), дигите (2х6500 м) и 
напоителните/отводнителни 
канали в терасата на р. 
Стряма при с.Трилистник и 
с. Маноле, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      0 1 1 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.70. Мерките към Решения 1.1,     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Смесени жилищни 
райони - с. 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66 и 
1.69 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

1.2, 1.4, 1.5, 1.66 и 1.69 са 
съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Жилищни и Смесени 
жилищни райони - гр. 
Садово, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.71. 
Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на коритото, 
бреговете и диги на р. 
Стряма при с. Трилистник 
от дървета, храсти, дънери 
и др. - дължина 2000 м 
(1000 м преди и 1000 м 
след моста), площ 80 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.72. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Марица.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.73. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Марица, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.74. Мерките към Решения 1.1,     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Комунална 
инфраструктура - с. 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.71 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.71 са напълно 
съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на Места 
за спорт и отдих - с. 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.75. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.71 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.71 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Образователна 
институция - с. 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 1.76. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.71 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.71 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Маноле, 
ляв бряг р. Стряма 

Решение 1.77. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66 и 
1.69 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66 и 1.69 са 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Маноле, 
ляв бряг р. Стряма 

Решение 1.78. 
Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 

Почистване на коритото, 
бреговете и диги на р. 
Стряма в зоната на с. 
Маноле от дървета, храсти, 
дънери и др. - дължина 
2200 м (1000 м преди и     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

висока вълна  1200 м след моста на 
Републикански път III-565), 
площ 90 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - с. 
Маноле, ляв бряг р. 
Стряма 

Решение 1.79. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.78 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.78 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на Места 
за спорт и отдих - с. 
Маноле, ляв бряг р. 
Стряма 

Решение 1.80. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.78 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.78 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - с. 
Чешнегирово, десен 
бряг р. Марица 

Решение 1.81. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
от енергийната 
инфраструктура - с. 
Чешнегирово, десен 
бряг р. Марица 

Решение 1.82. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: Заливане на обекти Решение 1.83. Мерките към Решения 1.1,     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

на ВиК при с. 
Чалъкови, ляв бряг 
р. Марица 

Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

1.2, 1.4, 1.5 и 1.45 са 
съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 
Чалъкови, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 1.84. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лява 
защитна дига на р. Марица 
в зоната на с. Чалъкови 
(приблизително 5000 м), 
вкл. периодично почистване 
откосите и короната на 
дигата от дървета и храсти 
(50 дка)     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 
Чалъкови, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 1.85. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци по лява 
защитна дига на р. Марица 
в зоната на с. Чалъкови - 
надграждане с 0.5 м на 
1000 м.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 
Чалъкови, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 1.86. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дигата (5000 
м) в зоната на с.Чалъкови, с 
цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 

Заливане на 
Смесени жилищни 

Решение 1.87. 
Решения 1.1, 1.2, 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

човешкия живот 
и общественото 
здраве 

райони - с. 
Поповица, десен 
бряг р. Марица 

1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

и към този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Поповица, десен 
бряг р. Марица 

Решение 1.88. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на дясната 
защитна дига на р. Марица 
от с. Поповица до с. Виница 
(приблизително 13000 м), 
вкл. периодично почистване 
откосите и короната на 
дигата от дървета и храсти 
(130 дка)     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Поповица, десен 
бряг р. Марица 

Решение 1.89. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци по 
дясната защитна дига на р. 
Марица от с. Поповица до 
с. Виница - надграждане с 
0.5 м на 3000 м.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Поповица, десен 
бряг р. Марица 

Решение 1.90. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дясната дига 
на р. Марица от с. 
Поповица до с. Виница 
(приблизително 13000 м), с 
цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      0 0 1 

Приоритет 1: Заливане на обекти Решение 1.91. Мерките към Решения 1.1,     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

на ВиК при с. 
Белозем, ляв бряг р. 
Марица 

Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

1.2, 1.4, 1.5 и 1.45 са 
съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 
Белозем, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 1.92. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лявата 
защитна дига на р. Марица 
в зоната на с. Белозем 
(приблизително 7500 м), 
вкл. периодично почистване 
откосите и короната на 
дигата от дървета и храсти 
(75 дка)     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 
Белозем, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 1.93. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци по 
лявата защитна дига на р. 
Марица в зоната на с. 
Белозем - надграждане с 
0.5 м на 1000 м.     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 
Белозем, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 1.94. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дясната дига 
в зоната на с. Белозем 
(приблизително 7500 м), с 
цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      0 1 1 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.95. Мерките към Решения 1.1,     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Смесени жилищни 
райони - с. Милево, 
десен бряг р. 
Марица 

Решения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.88 и 
1.90 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

1.2, 1.3, 1.4, 1.88 и 1.90 са 
съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Милево, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.96. 
Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на коритото на 
р. Марица в зоната на 
моста на Републикански 
път II-66 между с. Милево и 
с. Мирово от дървета, 
храсти, дънери, наноси и 
др. - дължина 2000 м (1000 
м преди и 1000 м след 
моста), площ 200 дка     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Милево, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.97. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста на 
Републикански път II-66 
между с. Милево и с. 
Мирово, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Милево, 
десен бряг р. 

Решение 1.98. 
Отстраняване на 
запушвания от 
съборени 

Отстраняване на 
стълбовете на стар мост в 
коритото на р. Марица 
между с. Милево и с.     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

здраве Марица мостове, сгради 
и други вкл. 
наносите (твърди 
вещества, 
разрушени 
обекти)  

Мирово - приблизително 
100 м3 бетон и каменна 
зидария. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - с. 
Милево, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.99. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88, 
1.90, 1.96, 1.97 и 
1.98 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88, 1.90, 1.96, 
1.97 и 1.98 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК между селата 
Милево, Мирово и 
Виница, р. Марица 

Решение 1.100. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.45, 
1.88, 1.90, 1.96, 
1.97 и 1.98 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.45, 1.88, 1.90, 
1.96, 1.97 и 1.98 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК между селата 
Милево, Мирово и 
Виница, р. Марица 

Решение 1.101. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Марица над помпена 
станция по левия бряг при 
с. Виница - дължина 1500 м, 
височина 2м, площ на 
укрепването - 7.5 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

Заливане на обекти 
на ВиК между селата 
Милево, Мирово и 
Виница, р. Марица 

Решение 1.102. 
Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лявата 
защитна дига на р. Марица 
в зоната на с. Мирово 
(приблизително 4000 м) и     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

здраве напоителните/отводнителни 
канали - периодично 
почистване откосите и 
короната на дигата от 
дървета и храсти (40 дка) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК между селата 
Милево, Мирово и 
Виница, р. Марица 

Решение 1.103. 
Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на 
слегнали участъци на 
лявата защитна дига на р. 
Марица в зоната на с. 
Мирово - надграждане с 0.5 
м на 800 м.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК между селата 
Милево, Мирово и 
Виница, р. Марица 

Решение 1.104. 
Изграждане на 
нови корекции 

Надграждане на лявата 
защитна дига от помпена 
станция по левия бряг на р. 
Марица при с. Виница до 
вливането на р. Азмака 
(7900 м), височина 1 м.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК между селата 
Милево, Мирово и 
Виница, р. Марица 

Решение 1.105. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на лявата 
защитна дига на р. Марица 
в зоната на с. Мирово 
(приблизително 4000 м) и 
каналите, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      1 1 1 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.106. Мерките към Решения 1.1,     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Смесени жилищни 
райони - с. Мирово, 
ляв бряг р. Марица 

Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.96, 
1.97, 1.98, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

1.2, 1.4, 1.5, 1.96, 1.97, 1.98, 
1.101, 1.102 и 1.105 са 
напълно съотносими и към 
този проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - с. 
Мирово, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 1.107. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.96, 
1.97, 1.98, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.96, 1.97, 1.98, 
1.101, 1.102 и 1.105 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Виница, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.108. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Виница, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.109. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Първомай.     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Виница, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 1.110. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Първомай, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - с. 
Виница, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.111. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на Места 
за спорт и отдих - с. 
Виница, десен бряг 
р. Марица 

Решение 1.112. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Градина, 
ляв бряг р. Марица 

Решение 1.113. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.101, 1.102 и 
1.105 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Горно 
Белево, десен бряг 

Решение 1.114. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

здраве р. Омуровска към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Горно 
Белево, десен бряг 
р. Омуровска 

Решение 1.115. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото и 
бреговете на р. Омуровска 
в зоната на с. Горно Белево 
от дървета и храсти - 
дължина 1000 м, площ ок. 
20 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Горно 
Белево, десен бряг 
р. Омуровска 

Решение 1.116. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Братя Даскалови.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Горно 
Белево, десен бряг 
р. Омуровска 

Решение 1.117. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Братя Даскалови, с 
цел възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Партизани, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.118. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Партизани, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.119. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото и 
бреговете на р. Омуровска 
в зоната на с. Партизани от 
дървета и храсти - дължина 
2000 м, площ ок. 40 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Партизани, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.120. 
Изграждане на 
защитни 
съоръжения по 
десния бряг на р. 
Омуровска, при 
с. Партизани   

Изграждане 
на нова 
земнонасип
на дига в 
комбинация 
с 
биологично 
укрепване 
по десния 
бряг на р. 
Омуровска 
в зоната на 
с. 
Партизани - 
дължина 
250 м, 
височина 
1.5 м, площ 
на 
укрепванет
о - 1.25 дка. 
Изграждане 
на нова 
земнонасип
на дига в 
комбинация 
с 
биологично 
укрепване 
по десния 
бряг на р.   1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Омуровска 
в зоната на 
с. 
Партизани - 
дължина 
150 м, 
височина 
1.5 м, площ 
на 
укрепванет
о - 0.6 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Партизани, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.120. 
Изграждане на 
защитни 
съоръжения по 
десния бряг на р. 
Омуровска, при 
с. Партизани   

Изграждане 
на нова 
габионна 
стена по 
десния 
бряг на р. 
Омуровска 
в зоната на 
с. 
Партизани - 
дължина 
250 м, 
височина 
2м. 
Изграждане 
на нова 
габионна 
стена по 
десния 
бряг на р. 
Омуровска 
в зоната на 
с. 
Партизани - 
дължина 
150 м, 
височина 
1.5 м.   1 1 1 

Приоритет 1: Заливане на Решение 1.121. Ежегодно обследване на     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Смесени жилищни 
райони - с. 
Партизани, десен 
бряг р. Омуровска 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста над р. 
Омуровска в южната част 
на с. Партизани, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.  

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Черна 
гора, десен бряг р. 
Омуровска 

Решение 1.122. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Черна 
гора, десен бряг р. 
Омуровска 

Решение 1.123. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото и 
бреговете на р. Омуровска 
в зоната на с. Черна гора от 
дървета, храсти битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 2200 м, площ ок. 
45 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Черна 
гора, десен бряг р. 
Омуровска 

Решение 1.124. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете (2 
бр.) над р. Омуровска в 
зоната на с. Черна гора, с 
цел своевременно     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

опасните водни 
обекти 

предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.  

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на Места 
за спорт и отдих - с. 
Черна гора, ляв бряг 
р. Омуровска 

Решение 1.125. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.123 и 
1.124 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.123 и 1.124 
са напълно съотносими и 
към този проблем     0 0 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Плодовитово, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.126. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем           

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Плодовитово, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.127. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото и 
бреговете на р. Омуровска 
в зоната на с. Плодовитово 
от дървета, храсти, битови 
и строителни отпадъци - 
дължина 1500 м, площ ок. 
30 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Плодовитово, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.128. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг 
на р. Омуровска в зоната на 
с. Плодовитово - дължина     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

650 м, височина 1.5 м, площ 
на укрепването - 2.5 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. 
Плодовитово, десен 
бряг р. Омуровска 

Решение 1.129. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста над р. 
Омуровска в зоната на с. 
Плодовитово, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Крушево, 
р. Омуровска 

Решение 1.130. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са съотносими 
и към този проблем   

Значителна част от площите, 
посочени като смесени 
жилищни райони попадат 
изцяло в речното корито, 
поради което пълната им 
защита от заливане е 
непостижима. 1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Крушево, 
р. Омуровска 

Решение 1.131. 
Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото и 
бреговете на р. Омуровска 
в зоната на с. Крушево от 
дървета, храсти, битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 2000 м, площ ок. 
40 дка.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Крушево, 

Решение 1.132. 
Разширяване на 
„тесните места” 

Реконструкция на 2 от 
мостовете в с. Крушево - 
повдигане на конструкцията     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

и общественото 
здраве 

р. Омуровска като мостове и 
др., които водят 
до подприщване 
на речния отток 

с 0.5 м и разширяване на 
светлия им отвор до 
приблизително 20 м. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Крушево, 
р. Омуровска 

Решение 1.133. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете 
над р. Омуровска в зоната 
на с. Крушево, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.      1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Смесени жилищни 
райони - с. Крушево, 
р. Омуровска 

Решение 1.134. 
Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
габионна стена по двата 
бряга на р. Омуровска в 
зоната на с. Крушево - 
дължина 2х1300 м, 
височина 1.5 м.     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на 
Комунална 
инфраструктура - с. 
Крушево, р. 
Омуровска 

Решение 1.135. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.131, 
1.132, 1.133 и 
1.134 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.131, 1.132, 
1.133 и 1.134 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 1: 
Опазване на 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 

Решение 1.136. 
Решения 1.1, 1.2, 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5 и 1.45 са     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Крушево, р. Марица 1.4, 1.5 и 1.45 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

съотносими и към този 
проблем 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

Заливане на обекти 
на ВиК при с. 
Крушево, р. Марица 

Решение 1.137. 
Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационно
то състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
водохващането и 
помпената станция на р. 
Марица при вливането на р. 
Омуровска, с цел 
своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения и за 
определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в 
т.ч. основни ремонти и 
реконструкции.    

Пълна защита от заливане на 
помпената станция е трудно 
постижима, предвид 
разположението на обекта в 
непосредствена близост до 
основното корито. 1 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Оризари, по двата 
бряга на р. Марица 

Решение 2.1. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 
1.11 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.11 
са напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Оризари, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.2. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4,1.5 и 1.6 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4,1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Оризари, десен бряг 
р. Марица 

Решение 2.3. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Оризари, десен бряг 
р. Марица 

Решение 2.4. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал 
от засегнатите райони на 
територията на Община 
Родопи.     0 0 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Оризари, десен бряг 
р. Марица 

Решение 2.5. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Родопи, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. 
Марица и р. 
Дермендере 

Решение 2.6. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36, 1.37 и 
1.49 са 
съотносими и 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36, 1.37 и 1.49 
са съотносими и към този 
проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

към този 
проблем 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
гр. Пловдив, по 
двата бряга на р. 
Марица и р. 
Дермендере 

Решение 2.7. 
Стабилизиране 
на дъното при 
наносен 
дефицит; ерозия 
на дъното 
предизвикана от 
добива на речна 
баластра 

Стабилизиране на левия 
бряг на р. Марица преди гр. 
Пловдив с рено матраци, 
габиони или заскалявка - 
участък с дължина 500 м, 
ширина на ивицата - 6 м и 
мощност на пласта 1 м 
(общо 3000 м3)     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
гр. Пловдив, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.8. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36, 1.37 и 
1.49 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36, 1.37 и 1.49 
са съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица и 
р. Дермендере 

Решение 2.9. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица и 
р. Дермендере 

Решение 2.10. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал 
от засегнатите райони на 
територията на Община     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

Пловдив 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при гр. 
Пловдив, по двата 
бряга на р. Марица и 
р. Дермендере 

Решение 2.11. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Пловдив, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

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

Заливане на жп/авто 
гара (Автогара 
Север) - гр. Пловдив, 
ляв бряг р. Марица  

Решение 2.12. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на МВР 
институция - гр. 
Пловдив, ляв бряг р. 
Марица  

Решение 2.13. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 

Заливане на 
Администрация - гр. 
Пловдив,по двата 

Решение 2.14. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са   

Заливане на съоръженията, 
разположени след изтичалото 
на ВЕЦ "Момина клисура" са 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

бряга на р. Марица  1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

напълно съотносими и към 
този проблем 

очаквани и естествени 
процеси.  

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

Заливане на 
Културни обекти - гр. 
Пловдив,по двата 
бряга на р. Марица  

Решение 2.15. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.27, 
1.29, 1.32, 1.33, 
1.35, 1.36 и 1.37 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.27, 1.29, 1.32, 
1.33, 1.35, 1.36 и 1.37 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура 
между гр. Пловдив и 
вливането на р. 
Чепеларска, р. 
Марица  

Решение 2.16. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.41, 
1.42, 1.43 и 1.49 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.41, 1.42, 1.43 
и 1.49 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура 
между гр. Пловдив и 
вливането на р. 
Чепеларска, р. 
Марица  

Решение 2.17. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.41, 
1.42, 1.43 и 1.49 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.41, 1.42, 1.43 
и 1.49 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение между 
гр. Пловдив и 

Решение 2.18. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.41, 
1.42, 1.43 и 1.49 
са напълно 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.41, 1.42, 1.43 
и 1.49 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

и бизнеса вливането на р. 
Чепеларска, р. 
Марица  

съотносими и 
към този 
проблем 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура - с. 
Катуница, р. 
Чепеларска 

Решение 2.19. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.52, 
1.53 и 1.54 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.52, 1.53 и 
1.54 са съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура - с. 
Катуница, р. 
Чепеларска 

Решение 2.20. 
Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане 
на нова земнонасипна дига 
в комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Чепеларска в зоната на 
с. Катуница - дължина 1200 
м, височина 1 м, площ на 
укрепването - 3.5 дка.     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура - с. 
Катуница, р. 
Чепеларска 

Решение 2.21. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.52, 
1.53, 1.54 и 2.20 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.52, 1.53, 1.54 
и 2.20 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Катуница, р. 
Чепеларска 

Решение 2.22. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.52, 
1.53, 1.54 и 2.20 
са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.52, 1.53, 1.54 
и 2.20 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 2: По-
висока степен на 

Заливане на обекти 
на Индустрия-

Решение 2.23. 
Координация и 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

производство и 
съхранение - с. 
Катуница, р. 
Чепеларска 

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

100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал 
от засегнатите райони на 
територията на Община 
Садово. 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение - с. 
Катуница, р. 
Чепеларска 

Решение 2.24. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Садово, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
гр. Садово, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.25. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при гр. 
Садово, десен бряг 
р. Марица 

Решение 2.26. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.27. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66 и 
1.69 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66 и 1.69 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.28. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66 и 
1.69 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66 и 1.69 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение между 
селата Калековец, 
Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.29. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66 и 
1.69 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66 и 1.69 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение между 
селата Калековец, 
Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.30. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал 
от засегнатите райони на 
територията на Община 
Марица.     0 0 1 

Приоритет 2: По-
висока степен на 

Заливане на обекти 
на Индустрия-

Решение 2.31. 
Изпомпване от 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

производство и 
съхранение между 
селата Калековец, 
Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

залети ниски 
части  

100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Марица, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот. 

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

Заливане на 
Администрация 
между селата 
Калековец, Стряма и 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.32. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66 и 
1.69 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66 и 1.69 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.33. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.71 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.71 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.34. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.71 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.71 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Трилистник, десен 

Решение 2.35. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.71 са 
напълно 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.71 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

и бизнеса бряг р. Стряма съотносими и 
към този 
проблем 

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

Заливане на 
Културни обекти - с. 
Трилистник, десен 
бряг р. Стряма 

Решение 2.36. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.71 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.71 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Маноле, ляв бряг 
р. Стряма 

Решение 2.37. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.78 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.78 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Маноле, ляв бряг 
р. Стряма 

Решение 2.38. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.78 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.78 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Маноле, ляв бряг р. 
Стряма 

Решение 2.39. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.66, 
1.69 и 1.78 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.66, 1.69 и 
1.78 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

Приоритет 2: По- Заливане на Решение 2.40. Мерките към Решения 1.1,     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

висока степен на 
защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

Транспортна 
инфраструктура при 
с. Чешнегирово, 
десен бряг р. 
Марица 

Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Чешнегирово, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 2.41. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Чешнегирово, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.42. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.60, 
1.61 и 1.63 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.60, 1.61 и 
1.63 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Чалъкови, ляв 
бряг р. Марица 

Решение 2.43. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.84 и 
1.86 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.84 и 1.86 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Чалъкови, ляв 
бряг р. Марица 

Решение 2.44. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.84 и 
1.86 са напълно 
съотносими и 
към този 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.84 и 1.86 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

проблем 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Чалъкови, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 2.45. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.84 и 
1.86 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.84 и 1.86 са 
съотносими и към този 
проблем     0 0 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Чалъкови, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 2.46. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал 
от засегнатите райони на 
територията на Община 
Раковски.     0 0 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Чалъкови, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 2.47. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Раковски, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Поповица, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.48. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

проблем 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Поповица, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.49. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Поповица, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.50. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 0 1 

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

Заливане на 
Администрация 
между селата 
Поповица и Милево, 
десен бряг р. 
Марица 

Решение 2.51. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Милево, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.52. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88, 
1.90, 1.96, 1.97 и 
1.98 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88, 1.90, 1.96, 
1.97 и 1.98 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Милево, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.53. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88, 
1.90, 1.96, 1.97 и 
1.98 са напълно 
съотносими и 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88, 1.90, 1.96, 
1.97 и 1.98 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

към този 
проблем 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Милево, десен бряг 
р. Марица 

Решение 2.54. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88, 
1.90, 1.96, 1.97 и 
1.98 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88, 1.90, 1.96, 
1.97 и 1.98 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Културни обекти при 
с. Милево, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.55. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88, 
1.90, 1.96, 1.97 и 
1.98 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88, 1.90, 1.96, 
1.97 и 1.98 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Мирово, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 2.56. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.96, 
1.97, 1.98, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.96, 1.97, 1.98, 
1.101, 1.102 и 1.105 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Мирово, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 2.57. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.96, 
1.97, 1.98, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.96, 1.97, 1.98, 
1.101, 1.102 и 1.105 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Мирово, ляв бряг р. 
Марица 

Решение 2.58. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.96, 
1.97, 1.98, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.96, 1.97, 1.98, 
1.101, 1.102 и 1.105 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Виница, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.59. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Виница, десен 
бряг р. Марица 

Решение 2.60. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение между с. 
Виница, с. Градина и 
гр. Първомай, р. 
Марица 

Решение 2.61. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.88 и 
1.90 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.88 и 1.90 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение между с. 
Виница, с. Градина и 
гр. Първомай, р. 

Решение 2.62. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 
нива 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал 
от засегнатите райони на     0 0 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        82 

 

 

Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

Марица (национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

територията на Община 
Първомай. 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение между с. 
Виница, с. Градина и 
гр. Първомай, р. 
Марица 

Решение 2.63. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Първомай, с цел 
възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Градина, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 2.64. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.101, 1.102 и 
1.105 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Градина, ляв бряг 
р. Марица 

Решение 2.65. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.101, 
1.102 и 1.105 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.101, 1.102 и 
1.105 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
критичната 

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Горно Белево, 

Решение 2.66. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.115 са 
напълно 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5 и 1.115 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

инфраструктура 
и бизнеса 

десен бряг р. 
Омуровска 

съотносими и 
към този 
проблем 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Горно Белево, 
десен бряг р. 
Омуровска 

Решение 2.67. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.115 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5 и 1.115 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Партизани, р. 
Омуровска 

Решение 2.68. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.120 и 
1.121 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.120 и 1.121 
са напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Черна гора, р. 
Омуровска 

Решение 2.69. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.123 и 
1.124 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.123 и 1.124 
са напълно съотносими и 
към този проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Черна гора, р. 
Омуровска 

Решение 2.70. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.123 и 
1.124 са 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.123 и 1.124 
са съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Черна гора, р. 

Решение 2.71. 
Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал     0 0 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        84 

 

 

Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

и бизнеса Омуровска нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

от засегнатите райони на 
територията на Община 
Братя Даскалови. 

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

Заливане на обекти 
на Индустрия-
производство и 
съхранение при с. 
Черна гора, р. 
Омуровска 

Решение 2.72. 
Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване 
на води от засегнатите 
райони на територията на 
Община Братя Даскалови, с 
цел възстановяване 
нормалните условия за 
живот.     0 0 1 

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

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Плодовитово, р. 
Омуровска 

Решение 2.73. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.127, 
1.128 и 1.114 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.127, 1.128 и 
1.114 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура 
между с. 
Плодовитово и с. 
Крушево, ляв бряг р. 
Омуровска 

Решение 2.74. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4 и 1.5 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4 и 1.5 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 
критичната 

Заливане на 
Транспортна 
инфраструктура при 
с. Крушево, р. 

Решение 2.75. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.131, 
1.132, 1.133 и 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.131, 1.132, 
1.133 и 1.134 са напълно 
съотносими и към този     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

инфраструктура 
и бизнеса 

Омуровска 1.134 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

проблем 

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

Заливане на 
Техническа 
инфраструктура при 
с. Крушево, р. 
Омуровска 

Решение 2.76. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5, 1.131, 
1.132, 1.133 и 
1.134 са напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 1.131, 1.132, 
1.133 и 1.134 са напълно 
съотносими и към този 
проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на Зелени 
територии - р. 
Марица и притоци 

Решение 3.1. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Река Марица 

Решение 3.2. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Марица - Пловдив 

Решение 3.3. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 

Заливане на IPPC 
инсталации - 
"Дружба" АД, гр. 

Решение 3.4. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към     0 0 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

околната среда Пловдив, р. Марица съотносими и 
към този 
проблем 

този проблем 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на IPPC 
инсталации - 
"Дружба" АД, гр. 
Пловдив, р. Марица 

Решение 3.5. 
Ликвидиране на 
замърсявания по 
време и 
непосредствено 
след аварии от 
наводнения 

Ликвидиране на 
замърсяване и 
възстановяване на щети 
вследствие заливане на 
стъкларски завод "Дружба" 
АД в гр. Пловдив при 
преминаване на водни 
количества надхвърлящи 
100-годишна вълна.     0 0 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Река Пясъчник 

Решение 3.6. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 0 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Река Чая 

Решение 3.7. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Река Стряма 

Решение 3.8. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 

Решение 3.9. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

околната среда Трилистник напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

този проблем 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
ЗЗТ - Хълм на 
освободителите 

Решение 3.10. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 0 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
ЗЗТ- Младежки хълм 

Решение 3.11. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 0 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
ЗЗТ - Защитена 
местност 
Мъртвицата 

Решение 3.12. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
ЗЗТ - Фосилни 
находки 

Решение 3.13. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 0 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
ЗЗТ - находище на 
блатно кокиче 

Решение 3.14. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

съотносими и 
към този 
проблем 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
ЗЗТ - Шарения 
остров 

Решение 3.15. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Река Черкезица 

Решение 3.16. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     0 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Марица - Първомай 

Решение 3.17. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Градинска гора 

Решение 3.18. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 
към този 
проблем 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     1 1 1 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

Заливане на 
Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР - 
Река Омуровска 

Решение 3.19. 
Решения 1.1, 1.2, 
1.4, 1.5 и 1.45 са 
напълно 
съотносими и 

Мерките към Решения 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6 са 
напълно съотносими и към 
този проблем     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        89 

 

 

Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

към този 
проблем 

Приоритет 4: 
Подобряване на 
подготвеността 
и реакциите на 
населението 

Недостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

Решение 4.1. 
Повишаване на 
общественото 
съзнание, 
подготовка и 
участие 

Осигуряване на 
обществена подготвеност 
за реакция при заплаха от 
наводнения чрез: 1) 
предоставяне на актуална 
информация на страницата 
на общината по  въпросите 
на наводненията: 2) 
разпространението на 
радио съобщения; 3) 
публикуване в местни 
медии на рубрики за 
наводненията и 4) 
разпространение на 
дипляни/флаери за 
наводненията   

Информацията е необходима с 
цел включване на 
обществеността и нейното 
ангажиране с въпросите на 
УРН. Информацията е 
необходима и с цел 
индивидуално разпознаване на 
риска и на възможностите за 
действие. 1 1 1 

Приоритет 4: 
Подобряване на 
подготвеността 
и реакциите на 
населението 

Недостатъчна 
информираност и 
подготвеност на 
населението за 
реакция при 
евентуални 
наводнения 

Решение 4.2. 
Обучение на 
населението с 
участието на 
представители 
на общината, 
местни 
организации и 
представители 
на съседните 
общини 

Специално организирани 
събития за получаване на 
знания, информация и 
развитие на умения в 
случай на наводнение   

Обучението на населението е 
необходимо с цел включване 
на обществеността и нейното 
ангажиране с въпросите на 
УРН и с цел индивидуално 
разпознаване на риска и на 
възможностите за действие. 1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УРН 

Липса на достатъчна 
оперативна 
информация за УРН 
– липсва 
информация за 
съществуването на 
общинска план за 

Решение 5.1. 
Повишаване на 
институционални
я капацитет 

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

Осигуряване за координация 
на дейностите по защита от 
наводнения, обмяна на 
информация и т.н. 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

действие при 
бедствия и аварии. 
Липсва общинско 
звено за постоянна 
връзка с БД, МОСВ, 
НИМХ 

Изготвяне/актуализация на 
общински план за действия 
при наводнения 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УРН 

Ниска степен на 
информираност и 
подготвеност на 
общинската 
администрация за 
управление на риска 
от наводнения – 
динамично 
променяща се 
нормативна уредба и 
недостатъчен 
капацитет на 
общинската 
администрация. На 
база проучване, 
проведено от екипа, 
е установена 
необходимостта от 
осъвременяване на 
нормативната 
уредба за 
устройствено 
планиране 

Решение 5.2. 
Обучение и 
преквалификаци
я на кадрите  

Обмяна на знания и опит 
чрез провеждане на 
обучения-семинари на 
служителите на общинската 
администрация   

Осигурява трансфер на знания, 
опит и полезна информация от 
водеща организация към други 
реципиенти. 1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УРН 

Липса на достатъчен 
капацитет за 
адекватно реагиране 
на публичните 
институции при 
наводнения, по-
конкретно: липса на 

Решение 5.3. 
Подготовка на 
администрацията 
за действие при 
наводнения - 
провеждане на 
периодични 

Подготовка на 
администрацията за 
действие при наводнения - 
провеждане на периодични 
тренировки и инструктажи 
за действия при аварийни 
ситуации   

Създаване на капацитет за 
адекватна реакция на 
публичните институции при 
наводнения 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

доброволчески 
отряди, надеждна 
връзка на 
компетентните 
общински органи с 
населението, липса 
на общинско звено, 
ангажирано с 
проблемите на 
наводненията 

тренировки и 
инструктажи за 
действия при 
аварийни 
ситуации 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УРН 

Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии), с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.4. 
Забрана за голи 
сечи във 
вододайните 
зони, с 
последващо 
изкуствено 
възобновяване 

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

Създаване на по-благоприятни 
условия при наводнение чрез 
влияние върху силата на 
"високата вълна" и опазване на 
водоизточниците 1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УРН 

Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии), с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.5. 
Ограничаване 
издаването на 
разрешителни за 
изграждане на 
нови ВЕЦ, 
баластриери и 
други обекти, 
които водят до 
негативни 
промени в 
хидрологията на 
реките.  

Ограничаване и/или 
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   

Предотвратяване и 
намаляване на негативните 
промени в хидрологията на 
реките.  1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване на 

Застрояване в 
близост до реката 

Решение 5.6. 
Устойчиво 

Издаване на 
забрана/ограничение за   

Нормативна забрана за ново 
строителство в очертаните 1 1 1 
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Национален 
приоритет  Проблем Решение  Мерки 

Алтерна-
тиви Забележка 

20 г. 
вълна 

100 г. 
вълна 

1000 г. 
вълна 

административн
ия капацитет за 
УРН 

(заливаеми 
територии), с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

устройствено 
планиране и 
защита на 
урбанизираните 
територии 

строителството в зони с 
риск от наводнения 

зони с риск от наводнения, с 
което се: - осигурява път за 
преминаване и оттичане на 
високите води; - избягва 
прекият риск за хората и 
тяхната собственост  

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УРН 

Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии), с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.6. 
Устойчиво 
устройствено 
планиране и 
защита на 
урбанизираните 
територии 

Постоянен мониторинг на 
застрояването в близост до 
заливаемите зони   

Нормативно регламентиране 
на дейностите на местните 
власти за ограничаване на 
строителството, вкл. 
незаконното, във и в близост 
до заливните зони, като 
ежегодно се извършват 
проверки на място и други 
дейности  1 1 1 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административн
ия капацитет за 
УРН 

Застрояване в 
близост до реката 
(заливаеми 
територии), с което 
се повишава рискът 
от щети при 
наводнения. 
Нерегламентиран 
дърводобив и 
извършване на 
голосек 

Решение 5.6. 
Устойчиво 
устройствено 
планиране и 
защита на 
урбанизираните 
територии 

Защитено от наводнения 
проектиране и изграждане 
на сгради    

Прилагане на уплътняване на 
основата, ползване на 
водоустойчиви материали, по-
високи нива на помещенията в 
приземните етажи, 
ограничения за складиране на 
лесно запалими вещества, 
замърсяващи химикали и 
пестициди.  1 1 1 

Забележка: 
* Цифра "1" в съответната колонка означава, че дадената мярка/алтернатива е включена в този сценарий - 20, 100 или 1000 годишна 
вълна на заливане.  
* Цифра "0" в съответната колонка означава, че дадената мярка/алтернатива не е включена в този сценарий - 20, 100 или 1000 годишна 
вълна на заливане. 
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5. ОСТОЙНОСТЕНИ МЕРКИ И АЛТЕРНАТИВИ 

Всички мерки и алтернативи, съдържащи се в трите сценария – 20, 100 и 1000 

годишна вълна, са остойностени съгласно Националния каталог. В случай че за 

дадена мярка или алтернатива не е налична информация в Националния 

каталог, е използвана информация от допълнителни проучвания и експертни 

оценки. 

Остойностените мерки са представени в следващата таблица: 
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Таблица 5. Остойностени мерки, лв. без ДДС 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и 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 

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 ретензионни 
обеми чрез изграждане на 
полдери в терасите на р. 
Марица над с. Оризари - 
1000 дка обработваеми 
земи. 1000 дка 

120-170 лв/дка без 
ДДС;  150 000 1 800 151 800 

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 

Изграждане на система за 
ранно предупреждение за 
опасност от наводнения 
вследствие интензивни 
валежи във водосборната 
област на р. Марица. 
Системата следва да 
функционира в реално 
време и да предоставя 
своевременно информация 
за паднали валежи във 
високите части на 
водосборната област. Въз 
основа на съответния-
хидроложко-хидравличен 
модел следва да се 
предвидят максималните 
очаквани водни нива в р. 
Марица и притоците   в 
рамките на РЗПРН и при 
необходимост да се 1 бр. 

50000 лв. за една 
система 50 000 600 50 600 



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        95 

 

 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

предвиди своевременна 
евакуация на хора и техника, 
изграждане временни 
прегради в най-
застрашените зони и др. 

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  

Почистване на десния бряг 
на р. Марица в зоната на с. 
Оризари от дървета, храсти, 
дънери и др. - дължина 3000 
м и площ 150 дка. 150 дка 

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 255 000 0 255 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.4 
(1.1
, 
3.3) 

PRE17-
REAC18 

Регулиране 
нивото на 
подземните води 
при опасното им 
повишаване или 
понижаване 

Изпълнение на дренажи и 
помпажно водочерпене за 
предотвратяване на 
покачване на подпочвените 
води в засегнати участъци. 5000 м 

средна цена за 
полагане на 1 м 
тръби DN 1000 - 
1200 лв. 5 500 000 49 500 5 549 500 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.2 
(1.1
, 
5.4, 
5.5) 

PRE37-
PREP16-
REAC63 

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

Изграждане на нови 
хидрометрични и 
метеорологични пунктове с 
цел подобряване на 
хидроложката информация 
за водосбора на р. Марица.   

По експертна оценка 
- 50 000 лв 50 000 600 50 600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 

1.1 
(1.4
, 

PRE53-
PRO38-
REAC12

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 

дължина на 
дигата - 3000 
м; височина на 

земно насипна дига - 
900 лв./м; 
залесяване - 50 2 700 750 16 205 2 716 955 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

и общественото 
здраве 

2.1, 
5.4) 

6 комбинация укрепване по десния бряг на 
р. Марица, от вливането на 
р. Въча до вливането десен 
приток след с. Оризари - 
дължина 3000 м, височина 2 
м, площ на укрепването - 15 
дка. 

дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 
15 дка; 

лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
десен приток на р. Марица, 
вливащ се източно от с. 
Оризари - дължина 700 м, 
височина 2 м, площ на 
укрепването - 4.5 дка, вкл. 
разрушаване на изкуствен 
насип по десния бряг на р. 
Марица (около 6000 м3 
насипен материал) 

дължина на 
дигата - 700 м; 
височина на 
дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 
4.5 дка; 
насипен 
материал за 
изземване - 
6000 м3 

земно насипна дига - 
900 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка; изземване 
на насипен 
материал по 
машинен способ - 6-
7 куб. м 672 225 8 067 680 292 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

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

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Родопи. 

По 
информация от 
интернет за 
груби разчети 
на разходите 
на ден/човек 
при евакуация 
– 20 
лв/ден/човек 20 лв./ден/човек 214 600 0 214 600 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

система (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 
2146 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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Родопи, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
смесени 
жилищни 
райони и 
комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
150.37 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 1 503 700 0 1 503 700 

Приоритет 1: 
Опазване на 

1.1 
(1.4

PRE53-
PRO38-

Изграждане на 
земно-насипна 

Изграждане/надграждане на 
нова земнонасипна дига в 

дължина на 
дигата - 1200 

земно насипна дига - 
700 лв./м; 840 250 10 083 850 333 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

човешкия живот 
и общественото 
здраве 

, 
2.1, 
5.4) 

REAC12
6 

дига и 
комбинация 

комбинация с биологично 
укрепване по лявия бряг на 
р. Марица, нагоре по 
течението от вливането на р. 
Потока - дължина 1200 м, 
височина 1.5 м, площ на 
укрепването - 5 дка. 

м; височина на 
дигата - 1.5 м; 
площ за 
залесяване - 5 
дка 

залесяване - 50 
лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Потока, в зоната на 
вливане в р. Марица - 
дължина 50 м, височина 2 м, 
площ на укрепването - 0.3 
дка. 

дължина на 
дигата - 50 м; 
височина на 
дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 
0.3 дка 

земно насипна дига - 
900 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 45 015 540 45 555 

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 

Периодично почистване 
коритото и терасите на р. 
Марица в зоната на моста на 
Републикански път II-86 - 
1000 м преди и 1000 м след 
съоръжението - 250 дка 250 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 425 000 0 425 000 

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 и 
бреговете на р. Дермендере 
в зоната на гр. Пловдив от 
дървета, храсти, битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 4000 м, площ ок. 80 80 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 136 000 0 136 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане на 
нова земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Марица, от вливането на 
десен приток след с. 
Оризари до вливането на р. 
Дермендере - височина 1 м, 
1500 м над моста на 
Рeпубликански път II-86 и 
2000 м след него, площ на 
укрепването - 20 дка. 

дължина на 
дигата - 3500 
м; височина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 
20 дка 

земно насипна дига - 
500 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 1 751 000 15 759 1 766 759 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по лявия бряг на 
р. Марица, нагоре по 
течението от 
съществуващата масивна 
подпорна стена - дължина 
2500 м, височина 2 м, площ 
на укрепването - 15 дка. 

дължина на 
дигата - 2500 
м; височина на 
дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 
15 дка 

земно насипна дига - 
900 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 2 250 750 13 505 2 264 255 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE58-
PRO43-
REAC13
1 

Надграждане на 
диги 

Надграждане на дясна 
защитна дига на р. Марица в 
зоната над моста на 
Рeпубликански път II-86 - 
1500 м, височина на 
надграждането - 1 м 

дължина на 
дигата - 1500 
м, височина на 
надграждането 
- 1 м 

земно насипна дига - 
500 лв./м при 
надграждане с 1 м; 750 000 9 000 759 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и 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
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци по 
съществуващите диги по 
двата бряга на Дермендере 
в зоната на гр. Пловдив - 
3000 м, надграждане с 0.5 м. 

дължина на 
дигата - 3000 
м; височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 900 000 8 100 908 100 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста над р. 
Марица на Рeпубликански 
път II-86 и на р. Дермендере 
(8 бр.), пасарелките (1 бр.), 
дигите на р. Марица в зоната 
на гр. Пловдив при 
вливането на р. Дермендере, 
с цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции  100 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 40 000 0 40 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

1.2 
(2.1
, 
3.1) 

PRO58-
REAC14
5 

Поддържане на 
съществуващите 
канализационни 
мрежи в добро 

Поддръжка на 5000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив. 5 км 3 лв./км 75 0 75 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве състояние 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.2 
(2.1
, 
3.1) 

PRO60-
REAC14
7 

Рехабилитация 
на съществуващи 
канализационни 
мрежи 

Рехабилитация на 1000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив. 1000 м 500 лв./м 500 000 6 000 506 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

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

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Пловдив. 

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 20 лв./ден/човек 3 722 900 0 3 722 900 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

37229 
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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Пловдив, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
жилищни, 
смесени 
жилищни 
райони и 
комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
2882.8 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 28 828 000 0 28 828 000 

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 

Периодично почистване 
коритото и терасите на р. 
Марица в зоната на гр. 
Пловдив от дървета, храсти 
и блатна растителност - 
дължина 10 000 м, площ ок. 
800 дка 800 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 1 360 000 0 1 360 000 

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 

Периодично почистване на 
коритото на р. Пясъчник от 
растителност, битови и 
строителни отпадъци - 2000 
м, площ 40 дка 40 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 68 000 0 68 000 

Приоритет 1: 1.1 PRE50- Реконструкция и Реконструкция/възстановява 700 м Реконструкция (на 210 000 2 520 212 520 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и 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) 

PRO35-
REAC12
3 

поддържане на 
корекциите 

не на масивна подпорна 
стена по левия бряг на р. 
Марица, в зоната на гр. 
Пловдив, нагоре по 
течението от жп моста в 
западната част на града - 
700 м, височина на стената - 
1.5 м. 

25 г.) -300 лв./м 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Марица в гр. Пловдив - 4500 
м по левия бряг и 6200 по 
десния, и дигата по десния 
бряг - 4000 м 

14 700 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  882 000 0 882 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Надграждане на подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Марица в гр. Пловдив с 0.5 
м, общо 500 м 125 м3 1600 лв./м3 200 000 2 400 202 400 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.3 
(1.2
) 

RR18-
REAC10
9 

Отстранявания на 
затлачвания на 
речното корито 

Отнемане на наносни 
отложения от коритото на р. 
Марица в зоната на гр. 
Пловдив - приблизително 
250 000 м3. 250 000 куб./м 

7 лв/куб.м. без ДДС 
цена за изгребване и 
извозване (не са 
включени разходите 
за разрешително за 
ползване на воден 
обект, разходите за 
междуведомствена 
комисия и др.) 1 750 000 0 1 750 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и 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
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Марица, надолу по 
течението от вливането на р. 
Пясъчник - дължина 1150 м, 
височина 1 м, площ на 
укрепването - 3 дка 

дължина на 
дигата - 1150 
м; височина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 3 
дка 

земно насипна дига - 
500 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 575 150 6 902 582 052 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Пясъчник с височина 1 м - 
дължина 550 м, площ на 
укрепването - 1.2 дка. 

дължина на 
дигата - 550 м; 
височина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 
1.2 дка 

земно насипна дига - 
500 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 275 060 3 301 278 361 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете над 
р. Марица (8 бр.) и на р. 
Пясъчник, дигите (4000 м) , 
подпорните стени (10700 м), 
яза в източната част на 
града и праговете, с цел 
своевременно предприемане 
на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 100 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 40 000 0 40 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.2 
(2.1
, 
3.1) 

PRO58-
REAC14
5 

Поддържане на 
съществуващите 
канализационни 
мрежи в добро 
състояние 

Поддръжка на 80 000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив. 80 км 3 лв./км 1 200 0 1 200 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.2 
(2.1
, 
3.1) 

PRO60-
REAC14
7 

Рехабилитация 
на съществуващи 
канализационни 
мрежи 

Рехабилитация на 20 000 м 
канализационна мрежа в 
западната част на гр. 
Пловдив. 20 000 м 500 лв./м 10 000 000 60 000 10 060 000 

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 

Периодично почистване 
коритото на мръсния канал, 
вливащ се в р. Марица 
източно от гр. Пловдив от 
дървета, храсти и блатна 
растителност - дължина 2500 
м, площ ок. 50 дка. 50 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 85 000 0 85 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Марица, нагоре по 
течението от вливането на 
мръсния канал - дължина 

дължина на 
дигата - 1600 
м; височина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 5 
дка 

земно насипна дига - 
500 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 800 250 9 603 809 853 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

1600 м, височина 1 м, площ 
на укрепването - 5 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци на дигите по двата 
бряга на мръсния канал, 
вливащ се в р. Марица 
източно от гр. Пловдив, 
височина 0.5 м и дължина 
1500 м. 

дължина на 
дигата - 1500 
м; височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 450 000 5 400 455 400 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

3.4 
(1.3
) 

PRE11-
REAC12 

Въвеждане и 
изпълнение на  
изисквания за 
добро земеделско 
и екологично 
състояние на 
селскостопанскит
е площи  

Поддържане на добро 
земеделско и екологично 
състояние на 
селскостопанските площи 
във водосбора на р. Марица 
Обхваща 50 000 дка; 
предвижда се едно обучение 
със 150 участника; 

50 000 дка и 
150 участника 

Финансови стимули 
за стопаните в 
размер на 10 лв/дка; 
Обучение: 50 
лв./участник без 
ДДС за обучение в 
рамките на 
населеното място, 
от където е 
участникът; 120 
лв./участник без 
ДДС за обучение 
извън населеното 
място, от където е 
участникът;  507 500 0 507 500 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лявата 
защитна дига на р. Марица в 
зоната на вливане на р. 
Аврамица - 2200 м 

2200 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  132 000 0 132 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и 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
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци на лявата защитна 
дига на р. Марица в зоната 
на вливане на р. Аврамица - 
надграждане с 0.5 м на 200 
м. 

дължина на 
дигата - 200 м; 
височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 60 000 720 60 720 

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 

Периодично почистване 
коритото на р. Чепеларска в 
зоната на с. Катуница от 
дървета, храсти, битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 3500 м, площ ок. 40 
дка. 40 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 68 000 0 68 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Чепеларска в зоната на с. 
Катуница - дължина 1100 м, 
височина 1 м, площ на 
укрепването - 3.5 дка 

дължина на 
дигата - 1100 
м; височина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 
3.5 дка 

земно насипна дига - 
500 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 550 175 6 602 556 777 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете над 
р. Чепеларска (2 бр.) и на 
прага в зоната на с. 
Катуница, с цел 
своевременно предприемане 10 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 17 500 0 17 500 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

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

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Садово. 

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 20 лв./ден/човек 815 800 0 815 800 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

продължава 5 
дни и обхваща 
8158 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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Садово, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
жилищни, 
смесени 
жилищни 
райони и 
комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
603.49 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 6 034 900 0 6 034 900 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане/надграждане на 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Марица - дължина около 
5150 м, завършваща при 
заустването на десен приток 
между гр. Садово и с. 
Чешнегирово. Горният край 
на дигата достига почти до 
вливането на р. Чепеларска. 
2800 м от дигата следва да 
са с височина 1 м, а 

1) дължина на 
дигата - 2800 
м; височина на 
дигата - 1 м; 2) 
дължина на 
дигата - 2350 
м; височина на 
дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 
23 дка 

земно насипна дига 
с височина 1 м - 500 
лв./м, 2 м - 900 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 3 516 150 21 097 3 537 247 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

останалите 2350 - 2 м. 
Площта на укрепването е 
приблизително 23 дка. 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на дясна 
защитна дига на р. Марица в 
зоната на гр. Садово и 
Чешнегирово 
(приблизително 3200 м) 

3200 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  192 000 0 192 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци на дясната 
защитна дига на р. Марица в 
зоната на гр. Садово и 
Чешнегирово - надграждане 
с 0.5 м на 600 м. 

дължина на 
дигата - 600 м; 
височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 180 000 2 160 182 160 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дигата (3200 м) 
и 
напоителните/отводнителни 
канали в терасата на р. 
Марица при гр. Садово и с. 
Чешнегирово, с цел 
своевременно предприемане 
на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 40 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 25 000 0 25 000 



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        111 

 

 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на защитните 
диги на р. Стряма в зоната 
на с. Трилистник и с. Маноле 
(приблизително 2х6500 м), 
вкл. периодично почистване 
откосите и короната на 
дигите от дървета и храсти 
(50 дка) 

13 000 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  780 000 0 780 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци на защитните диги 
на р. Стряма в зоната на с. 
Трилистник и с. Маноле - 
надграждане с 0.5 м на 3000 
м. 

дължина на 
дигата - 3000 
м; височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 900 000 8 100 908 100 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
напоителни/отводнителни 
канали приблизително 20 
000 м в зоната на с. 
Трилистник, вкл. почистване 
от дървета и храсти 

20 000 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  1 200 000 0 1 200 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете (5 
бр.), дигите (2х6500 м) и 
напоителните/отводнителни 70 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 32 500 0 32 500 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

опасните водни 
обекти 

канали в терасата на р. 
Стряма при с.Трилистник и с. 
Маноле, с цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 

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  

Почистване на коритото, 
бреговете и диги на р. 
Стряма при с. Трилистник от 
дървета, храсти, дънери и 
др. - дължина 2000 м (1000 м 
преди и 1000 м след моста), 
площ 80 дка. 80 дка 

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 136 000 0 136 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

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

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Марица. 

По 
информация от 
интернет за 
груби разчети 
на разходите 
на ден/човек 
при евакуация 
– 20 
лв/ден/човек 
(не са 
включени 20 лв./ден/човек 2 095 800 0 2 095 800 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

разходи за 
техниката – 
лодки, високо 
проходима 
техника, 
гориво, труд на 
спасителните 
екипи и т.н.) 
При допускане, 
че евакуацията 
продължава 5 
дни и обхваща 
20958 
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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Марица, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
смесени 
жилищни 
райони и 
комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
1548.78 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 15 487 800 0 15 487 800 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 

1.1 
(1.2
, 

PRE16-
REAC17 

Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 

Почистване на коритото, 
бреговете и диги на р. 
Стряма в зоната на с. 90 дка 

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 153 000 0 153 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

и общественото 
здраве 

1.3, 
1.4, 
3.3) 

осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Маноле от дървета, храсти, 
дънери и др. - дължина 2200 
м (1000 м преди и 1200 м 
след моста на 
Републикански път III-565), 
площ 90 дка. 

почистване - 300 
лв./дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лява защитна 
дига на р. Марица в зоната 
на с. Чалъкови 
(приблизително 5000 м), вкл. 
периодично почистване 
откосите и короната на 
дигата от дървета и храсти 
(50 дка) 

5000 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  300 000 0 300 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци по лява защитна 
дига на р. Марица в зоната 
на с. Чалъкови - 
надграждане с 0.5 м на 1000 
м. 

дължина на 
дигата - 1000 
м; височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 300 000 3 600 303 600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дигата (5000 м) 
в зоната на с.Чалъкови, с 
цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 25 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 21 250 0 21 250 



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        115 

 

 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

3000 лв. без ДДС 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на дясната 
защитна дига на р. Марица 
от с. Поповица до с. Виница 
(приблизително 13000 м), 
вкл. периодично почистване 
откосите и короната на 
дигата от дървета и храсти 
(130 дка) 

13 000 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  780 000 0 780 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци по дясната 
защитна дига на р. Марица 
от с. Поповица до с. Виница - 
надграждане с 0.5 м на 3000 
м. 

дължина на 
дигата - 3000 
м; височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 900 000 8 100 908 100 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дясната дига 
на р. Марица от с. Поповица 
до с. Виница (приблизително 
13000 м), с цел 
своевременно предприемане 
на мерки за 
предотвратяване на 60 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 30 000 0 30 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лявата 
защитна дига на р. Марица в 
зоната на с. Белозем 
(приблизително 7500 м), вкл. 
периодично почистване 
откосите и короната на 
дигата от дървета и храсти 
(75 дка) 

7500 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  450 000 0 450 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
2.2) 

PRE57-
PRO42-
REAC13
0 

Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слегнали 
участъци по лявата защитна 
дига на р. Марица в зоната 
на с. Белозем - надграждане 
с 0.5 м на 1000 м. 

дължина на 
дигата - 1000 
м; височина на 
надграждането 
- 0.5 м 

земно насипна дига - 
300 лв./м 300 000 3 600 303 600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на дясната дига в 
зоната на с. Белозем 
(приблизително 7500 м), с 
цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 35 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 23 750 0 23 750 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

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  

Почистване на коритото на р. 
Марица в зоната на моста на 
Републикански път II-66 
между с. Милево и с. Мирово 
от дървета, храсти, дънери, 
наноси и др. - дължина 2000 
м (1000 м преди и 1000 м 
след моста), площ 200 дка 200 дка 

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 340 000 0 340 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста на 
Републикански път II-66 
между с. Милево и с. 
Мирово, с цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  10 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 17 500 0 17 500 

Приоритет 1: 1.3 RR17- Отстраняване на Отстраняване на стълбовете 100 м3 120 лв/куб.м. 12 000 0 12 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

(1.2
) 

REAC10
8 

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

на стар мост в коритото на р. 
Марица между с. Милево и с. 
Мирово - приблизително 100 
м3 бетон и каменна зидария. 

ст.бет.елемент
и 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Марица над помпена 
станция по левия бряг при с. 
Виница - дължина 1500 м, 
височина 2м, площ на 
укрепването - 7.5 дка. 

дължина на 
дигата - 1500 
м; височина на 
дигата - 2 м; 
площ за 
залесяване - 
7.5 дка 

земно насипна дига - 
900 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 1 350 375 12 153 1 362 528 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE50-
PRO35-
REAC12
3 

Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на лявата 
защитна дига на р. Марица в 
зоната на с. Мирово 
(приблизително 4000 м) и 
напоителните/отводнителни 
канали - периодично 
почистване откосите и 
короната на дигата от 
дървета и храсти (40 дка) 

4000 м за 
поддръжка 

поддръжка - 12 000 
лв./г./км;  240 000 0 240 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 

1.1 
(1.4
, 

PRE57-
PRO42-
REAC13

Възстановяване 
на 
компрометирани 

Възстановяване на слегнали 
участъци на лявата защитна 
дига на р. Марица в зоната 

дължина на 
дигата - 800 м; 
височина на 

земно насипна дига - 
300 лв./м 240 000 2 880 242 880 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

и общественото 
здраве 

2.1, 
2.2) 

0 диги на с. Мирово - надграждане с 
0.5 м на 800 м. 

надграждането 
- 0.5 м 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Надграждане на лявата 
защитна дига от помпена 
станция по левия бряг на р. 
Марица при с. Виница до 
вливането на р. Азмака 
(7900 м), височина 1 м. 3950 м3 1600 лв./м3 6 320 000 37 920 6 357 920 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на лявата 
защитна дига на р. Марица в 
зоната на с. Мирово 
(приблизително 4000 м) и 
каналите, с цел 
своевременно предприемане 
на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  20 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 20 000 0 20 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

Координация и 
сътрудничество 
между всички 
управленски нива 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 

По 
информация от 
интернет за 
груби разчети 20 лв./ден/човек 934 900 0 934 900 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

здраве (национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Първомай. 

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 
9349 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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Първомай, с цел 
възстановяване нормалните 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
смесени 
жилищни 
райони и 
комунална 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 5 948 000 0 5 948 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

условия за живот. инфраструктур
а с обща площ 
594.8 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 на коритото и 
бреговете на р. Омуровска в 
зоната на с. Горно Белево от 
дървета и храсти - дължина 
1000 м, площ ок. 20 дка. 20 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 34 000 0 34 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

5.5 
(1.1
, 
5.4) 

PREP8-
REAC55 

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

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
населението от засегнатите 
райони на територията на 
Община Братя Даскалови. 

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, 20 лв./ден/човек 823 400 0 823 400 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

че евакуацията 
продължава 5 
дни и обхваща 
8234 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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Братя Даскалови, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
смесени 
жилищни 
райони и 
комунална 
инфраструктур
а с обща площ 
502.05 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 5 020 500 0 5 020 500 

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 и 
бреговете на р. Омуровска в 
зоната на с. Партизани от 
дървета и храсти - дължина 
2000 м, площ ок. 40 дка. 40 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 68 000 0 68 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Омуровска в зоната на с. 
Партизани - дължина 250 м, 
височина 1.5 м, площ на 

дължина на 
дигата - 250 м; 
височина на 
дигата - 1.5 м; 
дължина на 
дигата - 150 м; 
височина на 

земно насипна дига - 
700 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 280 030 3 360 283 390 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

укрепването - 1.25 дка. 
Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Омуровска в зоната на с. 
Партизани - дължина 150 м, 
височина 1.5 м, площ на 
укрепването - 0.6 дка. 

дигата - 1.5 
м;площ за 
залесяване - 
0.6 дка 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
габионна стена по десния 
бряг на р. Омуровска в 
зоната на с. Партизани - 
дължина 250 м, височина 2м. 
Изграждане на нова 
габионна стена по десния 
бряг на р. Омуровска в 
зоната на с. Партизани - 
дължина 150 м, височина 1.5 
м. 

Дължина на 
стените - 1) 250 
м, височина - 2 
м: 2 реда 
габиони (ред 1 
основа - 2 
габиона по 
ширина; ред 2 - 
1 габион); за 
основата - 250 
бр. габиона с 
размер ДхШхВ 
- 2мх1мх1м, 
обем - 500 куб. 
м; за ред 2 - 
125 габиона с 
размер ДхШхВ 
- 2мх1мх1м, 
обем - 250 куб. 
м; 2) 150 м, 

камък - 33 лв./куб. м; 
поставяне - 10 
лв./бр. 43 125 518 43 643 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

височина 1.5 м: 
2 реда габиони 
(ред 1 основа - 
2 габиона по 
ширина; ред 2 - 
1 габион); за 
основата - 150 
бр. габиона с 
размер ДхШхВ 
- 2мх1мх1м, 
обем - 300 куб. 
м; за ред 2 - 75 
габиона с 
размер ДхШхВ 
- 2мх1мх0.5м, 
обем - 75 куб. 
м; общ обем 
камък за двете 
стени - 1125 
куб. м, общ 
брой габиони - 
600 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста над р. 
Омуровска в южната част на 
с. Партизани, с цел 
своевременно предприемане 10 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 17 500 0 17 500 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

обекти на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 

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 и 
бреговете на р. Омуровска в 
зоната на с. Черна гора от 
дървета, храсти битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 2200 м, площ ок. 45 
дка. 45 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 76 500 0 76 500 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете (2 
бр.) над р. Омуровска в 
зоната на с. Черна гора, с 
цел своевременно 
предприемане на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 15 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 18 750 0 18 750 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

основни ремонти и 
реконструкции.  

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 и 
бреговете на р. Омуровска в 
зоната на с. Плодовитово от 
дървета, храсти, битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 1500 м, площ ок. 30 
дка. 30 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 51 000 0 51 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE53-
PRO38-
REAC12
6 

Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на нова 
земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по десния бряг на 
р. Омуровска в зоната на с. 
Плодовитово - дължина 650 
м, височина 1.5 м, площ на 
укрепването - 2.5 дка. 

дължина на 
дигата - 650 м; 
височина на 
дигата - 1.5 м; 
площ за 
залесяване - 
2.5 дка 

земно насипна дига - 
700 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 455 125 5 462 460 587 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на моста над р. 
Омуровска в зоната на с. 
Плодовитово, с цел 
своевременно предприемане 
на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 10 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 17 500 0 17 500 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  

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 и 
бреговете на р. Омуровска в 
зоната на с. Крушево от 
дървета, храсти, битови и 
строителни отпадъци - 
дължина 2000 м, площ ок. 40 
дка. 40 дка  

Основно почистване 
- 500 лв./дка; 
ежегодно 
почистване - 300 
лв./дка 68 000 0 68 000 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.2
, 
1.4, 
2.1) 

PRE56-
PRO41-
REAC12
9 

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

Реконструкция на 2 от 
мостовете в с. Крушево - 
повдигане на конструкцията 
с 0.5 м и разширяване на 
светлия им отвор до 
приблизително 20 м. 

На база сходни 
изготвени 
проекти за 
повдигане от 
0.5 м: - 
Демонтаж на 
платното 
(отстраняване 
на панелите, 
асфалтовата 
настилка и 
парапетите на 
моста); - 12 720 
лв; - 
Надграждане 
на основите и 
подпорната 

Експертна оценка на 
база на сходни 
проекти в други 
РЗПРН 280 790 3 369 284 159 



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        128 

 

 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

колона на 
моста с 0.5 м – 
16 900 лв; - 
Надграждане 
на крилните 
стени по двата 
бряга преди и 
след моста – 
24 875 лв; - 
Монтаж на 
платното 
(монтаж на 
панелите върху 
основите и 
подпорната 
колона, 
асфалтиране и 
монтаж на 
парапетите на 
моста) – 65 900 
лв; - 
Непредвидени 
разходи – 20 
000 лв; - Обща 
стойност 
основни СМР – 
140 395 лв (не 
са включени 
разходи за 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

отчуждаване 
на имоти, ако 
това ще е 
необходимо) 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на мостовете над 
р. Омуровска в зоната на с. 
Крушево, с цел 
своевременно предприемане 
на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  10 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 17 500 0 17 500 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

1.1 
(1.4
, 
2.1, 
5.4) 

PRE49-
PRO34-
REAC12
1 

Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
габионна стена по двата 
бряга на р. Омуровска в 
зоната на с. Крушево - 
дължина 2х1300 м, височина 
1.5 м. 

За всяка стена 
2 реда габиони 
(ред 1 основа - 
2 габиона по 
ширина; ред 2 - 
1 габион); за 
основата - 1300 
бр. габиона с 
размер ДхШхВ 
- 2мх1мх1м, 

камък - 33 лв./куб. м; 
поставяне - 10 
лв./бр. 253 500 3 042 256 542 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

обем - 2600 
куб. м; за ред 2 
- 650 габиона с 
размер ДхШхВ 
- 2мх1мх0.5м, 
обем - 650 куб. 
м; общ обем 
камък за двете 
стени - 6500 
куб. м, общ 
брой габиони - 
3900 

Приоритет 1: 
Опазване на 
човешкия живот 
и общественото 
здраве 

2.1 
(1.1
) 

PREP21-
REAC68 

Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационнот
о състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на водохващането 
и помпената станция на р. 
Марица при вливането на р. 
Омуровска, с цел 
своевременно предприемане 
на мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при наводнения 
и за определяне 
необходимостта и обхвата 
на ремонтните работи, в т.ч. 
основни ремонти и 
реконструкции.  10 ч 

експертни 
становища - 50 
лв/час без ДДС за 
консултантски 
услуги; за 
провеждане на 
комисии на 
компетентни 
държавни органи - 
3000 лв. без ДДС 17 500 0 17 500 

Приоритет 2: По- 5.5 PREP8- Координация и При преминаване на водни   Неприложимо - 0 0 0 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

висока степен на 
защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

(2.1
, 
5.4) 

REAC55 сътрудничество 
между всички 
управленски нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Родопи. 

остойностяване е 
възможно 
единствено след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръжение и/или 
обект на конкретно 
предприятие 

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

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Родопи, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
индустриални 
обекти и 
техническа 
инфраструктур
а с обща площ 
190.14 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 1 901 400 0 1 901 400 

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

3.4 
(2.2
) 

PRE72-
PRO57-
REAC14
4 

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

Стабилизиране на левия 
бряг на р. Марица преди гр. 
Пловдив с рено матраци, 
габиони или заскалявка - 
участък с дължина 500 м, 
ширина на ивицата - 6 м и 
мощност на пласта 1 м 
(общо 3000 м3) 3000 м3 

15 лв/м3 за скален 
материал (цената не 
включва разходи за 
транспорт и 
полагане на скалния 
материал) 45 000 540 45 540 

Приоритет 2: По-
висока степен на 

5.5 
(2.1

PREP8-
REAC55 

Координация и 
сътрудничество 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи   

Неприложимо - 
остойностяване е 0 0 0 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

, 
5.4) 

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

100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Пловдив 

възможно 
единствено след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръжение и/или 
обект на конкретно 
предприятие 

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

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Пловдив, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
индустриални 
обекти и 
техническа 
инфраструктур
а с обща площ 
2547.46 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 25 474 600 0 25 474 600 

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/надграждане на 
нова земнонасипна дига в 
комбинация с биологично 
укрепване по левия бряг на 
р. Чепеларска в зоната на с. 
Катуница - дължина 1200 м, 
височина 1 м, площ на 
укрепването - 3.5 дка. 

дължина на 
дигата - 1200 
м; височина на 
дигата - 1 м; 
площ за 
залесяване - 
3.5 дка 

земно насипна дига - 
500 лв./м; 
залесяване - 50 
лв./дка 600 175 7 202 607 377 

Приоритет 2: По-
висока степен на 
защита на 

5.5 
(2.1
, 

PREP8-
REAC55 

Координация и 
сътрудничество 
между всички 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна   

Неприложимо - 
остойностяване е 
възможно 0 0 0 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

5.4) управленски нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Садово. 

единствено след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръжение и/или 
обект на конкретно 
предприятие 

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

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Садово, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
индустриални 
обекти и 
техническа 
инфраструктур
а с обща площ 
507.41 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 5 074 100 0 5 074 100 

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

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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Марица.   

Неприложимо - 
остойностяване е 
възможно 
единствено след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръжение и/или 
обект на конкретно 
предприятие 0 0 0 

Приоритет 2: По-
висока степен на 

2.1 
(2.2

PRE63-
PRO48-

Изпомпване от 
залети ниски 

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 

В изчислението 
на залетите 

Мярката е 
остойностена при 3 276 400 0 3 276 400 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

) RR26-
REAC13
5 

части  100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Марица, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

площи се 
включват: 
индустриални 
обекти и 
техническа 
инфраструктур
а с обща площ 
327.64 дка 

допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 

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

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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Раковски.   

Неприложимо - 
остойностяване е 
възможно 
единствено след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръжение и/или 
обект на конкретно 
предприятие 0 0 0 

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

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Раковски, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
индустриални 
обекти и 
техническа 
инфраструктур
а с обща площ 
47.46 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 474 600 0 474 600 

Приоритет 2: По- 5.5 PREP8- Координация и При преминаване на водни   Неприложимо - 0 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        135 

 

 

Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

висока степен на 
защита на 
критичната 
инфраструктура 
и бизнеса 

(2.1
, 
5.4) 

REAC55 сътрудничество 
между всички 
управленски нива 
(национално, 
басейново и 
местно) от 
единната 
спасителна 
система 

количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Първомай. 

остойностяване е 
възможно 
единствено след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръжение и/или 
обект на конкретно 
предприятие 

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

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Първомай, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
индустриални 
обекти и 
техническа 
инфраструктур
а с обща площ 
906.73 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 9 067 300 0 9 067 300 

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

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 водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда евакуация на 
ценна техника и персонал от 
засегнатите райони на 
територията на Община 
Братя Даскалови.   

Неприложимо - 
остойностяване е 
възможно 
единствено след 
експертиза за 
състоянието на 
всяко отделно 
съоръжение и/или 
обект на конкретно 
предприятие 0 0 0 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

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

2.1 
(2.2
) 

PRE63-
PRO48-
RR26-
REAC13
5 

Изпомпване от 
залети ниски 
части  

При преминаване на водни 
количества, надхвърлящи 
100-годишна висока вълна 
се предвижда изпомпване на 
води от засегнатите райони 
на територията на Община 
Братя Даскалови, с цел 
възстановяване нормалните 
условия за живот. 

В изчислението 
на залетите 
площи се 
включват: 
индустриални 
обекти и 
техническа 
инфраструктур
а с обща площ 
649.87 дка 

Мярката е 
остойностена при 
допускането, че 
отводняването на 1 
залят декар струва 
10000 лв. 6 498 700 0 6 498 700 

Приоритет 3: 
Повишаване 
защитата на 
околната среда 

1.3 
(3.3
, 
5.4) 

RR12-
REAC10
3 

Ликвидиране на 
замърсявания по 
време и 
непосредствено 
след аварии от 
наводнения 

Ликвидиране на 
замърсяване и 
възстановяване на щети 
вследствие заливане на 
стъкларски завод "Дружба" 
АД в гр. Пловдив при 
преминаване на водни 
количества надхвърлящи 
100-годишна вълна. 50000 м3 

За 
почистване/изземва
не на повърхностен 
слой - 6-7 лв/куб.м 
без ДДС изкопни 
работи на земни 
почви по машинен 
способ 350 000 0 350 000 

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 общината, свързана с 
въпросите на наводненията: 
2) разпространението на 
радио съобщения; 3) 
публикуване в местни медии 

Поддържане на 
интернет 
страницата на 
общината с 
актуална 
информация по 
въпросите на 
наводненията; 
Радио 
излъчвания - 

360 лв без ДДС за 
изграждане и 
поддържане на 
интернет страница;  
100 лв./мин. без ДДС 
за 1 минута спот в 
радиостанция;  
600 лв. без ДДС за 
платена публикация 
в печатна медия;  60 600 0 60 600 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

на рубрики, свързани с 
въпросите на наводненията 
и 4) разпространение на 
дипляни/флаери по 
въпросите на наводненията 

100 минути в 
годината; 
Публикации в 
местни печатни 
медии по 
въпросите на 
наводненията; 
Изготвяне на 
10000 бр. 
дипляни/флаер
и по въпроса за 
наводненията 

580 лв. без ДДС за 
20000 бр. 
дипляни/флаери 

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 100 
участника 

50 лв./участник без 
ДДС за обучение в 
рамките на 
населеното място, 
от където е 
участникът; 120 
лв./участник без 
ДДС  за обучение 
извън населеното 
място, от където е 
участникът 25 000 0 25 000 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.5 
(5.2
, 
5.4) 

PREP13-
REAC60 

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

Сформиране на кризисен 
общински щаб, който да е в 
постоянна връзка с НИМХ, 
МОСВ/ БДИБР, областен 
щаб (областна 
администрация) и   

7 000 лв./годишно 
без ДДС за наемане 
на допълнителен 
служител към 
общинската 
администрация (в 35 000 0 35 000 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

наводнения, вкл. 
в трансграничен 
район 

МВР/ДПБЗН. 
Изготвяне/актуализация на 
общински план за действия 
при наводнения 

т.ч. възнаграждения, 
осигурителни 
плащания; 
оборудване и 
поддръжка на 
работно място и 
др.), и изготвяне на 
общински план за 
действия при 
наводнения 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

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 50 
участника 

50 лв./участник без 
ДДС за обучение в 
рамките на 
населеното място, 
от където е 
участникът; 120 
лв./участник без 
ДДС  за обучение 
извън населеното 
място, от където е 
участникът 12 500 0 12 500 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.3 
(5.2
, 
5.4, 
5.5) 

PREP20-
REAC66 

Създаване на 
капацитет на 
компетентните 
органи (РИОСВ 
или БД) 

Подготовка на 
администрацията за 
действие при наводнения - 
провеждане на периодични 
трениворки и инструктажи за 
действия при аварийни 
ситуации 

ежегодно 50 
участника 

50 лв./участник без 
ДДС за обучение в 
рамките на 
населеното място, 
от където е 
участникът; 120 
лв./участник без 
ДДС  за обучение 12 500 0 12 500 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

извън населеното 
място, от където е 
участникът 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.1 
(1.1
, 
1.4, 
5.4) 

PRE30-
REAC31 

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

Забрана за голи сечи във 
вододайните зони, с 
последващо изкуствено 
възобновяване, с 
изключение на акация и 
топола   Неприложимо 0 0 0 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

5.1 
(3.3
, 
5.4) 

PRO11-
REAC38 

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

Ограничаване и/или 
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   Неприложимо 0 0 0 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

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   Неприложимо 0 0 0 

Приоритет 5: 
Подобряване на 

1.1 
(1.4

PRE19-
REAC20 

Постоянен 
мониторинг на 

Постоянен мониторинг на 
застрояването в близост до   

200 000 лв/год. без 
ДДС за цялата 32 250 0 32 250 
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Национален 
приоритет за 
управление на 
риска от 
наводнения 

Цел 
(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 
структурн
и мерки 
(лв. без 
ДДС) 

Обща 
индикативна 
стойност 
(инвестиционн
и разходи, 
оперативни 
разходи и 
разходи за 
поддръжка) 

административни
я капацитет за 
УРН 

, 
5.2) 

застрояването в 
близост до 
заливаемите зони 

заливаемите зони басейнова дирекция 
(вкл. 
възнаграждения и 
осигурителни 
плащания на 
служителите; 
закупуване на 
автомобили и 
др.техника; 
сателитно 
заснемане и 
др.оперативни 
разходи) - средно 
6450 лв. за РЗПРН 

Приоритет 5: 
Подобряване на 
административни
я капацитет за 
УРН 

2.1 
(2.2
, 
5.1) 

PRO13-
REAC41 

Защитено от 
наводнения 
проектиране и 
изграждане на 
сгради  

Защитено от наводнения 
проектиране и изграждане на 
сгради  

100 часа 
консулстантски 
услуги  

Разходи за 
консултантски 
услуги за подготовка 
на проекти и оценки 
- 50 лв./час без ДДС 25 000 0 25 000 
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6. ИЗБОР НА АЛТЕРНАТИВИ  

Изборът коя алтернатива на Решение 1.120  да бъде включена в програмата от 

мерки за сценариите 20, 100 и 1000 годишна вълна е направен чрез анализ на 

ефективността на разходите. Резултатите са представени по-долу: 

Решение 1.120. Изграждане на защитни съоръжения по десния бряг на р. 

Омуровска, при с. Партизани 

Алтернатива 
Мерна 
единица 

2017 2018 2019 2020 2021 

Изграждане на земно-насипна дига и 
комбинация 

лв. 
280 
030 

840 840 840 840 

Норма на дисконтиране 4%           

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 1 

лв. 
272 
192  

3 049  2 331  1 584  808  

Изграждане на нови корекции лв. 43 125 129 129 129 129 

Нетна настояща стойността на 
Алтернатива 2 

лв. 41 918  470  359  244  124  

Забележка: Паричните потоци се дисконтират към 2016 г. 

Тъй като и двете алтернативи осигуряват пълно постигане на целевия резултат 

(ефект), имат еднакъв срок за изпълнение, неутрални са по отношение целите 

на РДВ, 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 И 1000 ГОДИШНА ВЪЛНА 

След избора на мерките чрез прилагане на анализа на ефективността на 

разходите се изготвя програма от мерки за всеки един от трите сценария – 20, 

100 и 1000 годишна вълна на заливане.  

Програмата от мерки за всеки сценарий включва следните атрибути:  

- Избран сценарий (вълна на заливане)  

- Национален приоритет за управление на риска от наводнения 

- Цел (и) 

- Решение 
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- Код по каталога на мерките за ПУРН 

- Код на мярката в ПУРБ (ако е приложимо) 

- Уникален код 

- Вид мярка (структурна / неструктурна мярка) 

- Тип мярка 

- Инвестиционна/оперативна мярка 

- Наименование на мярката 

- Описание на мярката  

- Аспект на мярката (индивидуална или в комбинация с други мерки) 

- 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 РЗПРН, 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 
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- График за изпълнение/прилагане 

- Компетентна институция/лице за изпълнението на мярката 

- Компетентна институция/лице за контрола по изпълнението на 

мярката 

- Друг 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 

- 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 

- Друга допълнителна полезна информация за пояснение 

Програмата от мерки за всеки сценарий е представена като Приложение в 

табличен вид на електронен носител.  
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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 трите предложени по-горе сценария 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 трите сценария за обследваната територия са представени в 

следващите таблици. 

Разходи за сценарий - 20 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 10 452 380 10 209 375 5 636 500 0 0 

Оперативни разходи 914 335 613 911 642 415 676 230 676 230 

Изходящи парични потоци 11 366 715 10 823 286 6 278 915 676 230 676 230 

 

Разходи за сценарий - 100 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 17 454 340 15 155 375 11 395 150 0 0 

Оперативни разходи 4 116 875 1 500 823 1 532 027 1 606 390 1 606 390 

Изходящи парични потоци 21 571 215 16 656 198 12 927 177 1 606 390 1 606 390 

 

Разходи за сценарий - 1000 годишна вълна (лв.) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 17 874 340 15 695 375 11 395 150 0 0 

Оперативни разходи 127 897 675 1 716 403 1 750 307 1 824 670 1 824 670 

Изходящи парични потоци 145 772 015 17 411 778 13 145 457 1 824 670 1 824 670 

 

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. 
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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 

 Средни цени съгласно предложената методология за анализ разходи-

ползи за целите на ПУРН. 

Остойностени са следните ползи:  
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Таблица 6. Ползи за трите сценария  

 

Мерна 
единица 

20 г. 
вълна 100 г. вълна 

1000 г. 
вълна 

Жилищни райони         

Площ дка 380,41 1498,12 5108,42 

Брой на засегнатите жители   658 9070 86074 

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. 380 410 1 498 120 5 108 420 

Средна полезна площ на 1 жилище 
(град/село)  кв.м. 50 50 50 

Брой жилища бр. 7 608 29 962 102 168 

Средна единична цена на 1 кв.м. на имоти 
(град/село)  лв. 741 741 741 

Обща стойност на жилищната площ  лв. 
281 840 

394 
1 109 935 

939 
3 784 756 

193 

Обща стойност на покъщнината в 1 жилище  лв. 350 350 350 

Обща стойност на покъщнината  лв. 2 662 870 10 486 840 35 758 940 

Брой коли   7 608 29 962 102 168 

Средна стойност на 1 кола  лв. 7 000 7 000 7 000 

Обща стойност на колите  лв. 53 257 400 209 736 800 715 178 800 

Обща стойност на активите свързани с 
жилищата  лв. 

337 760 
664 

1 330 159 
579 

4 535 693 
933 

Площ на земята извън жилищата кв.м. 380 410 1 498 120 5 108 420 

Стойност на 1 кв.м. земя  лв. 50 50 50 

Обща стойност на земята извън жилищата лв. 19 020 500 74 906 000 255 421 000 

Обща стойност на всички активи  лв. 
356 781 

164 
1 405 065 

579 
4 791 114 

933 

% на щетата    7% 9% 10% 

Обща стойност на щетата лв. 24 974 681 126 455 902 479 111 493 

Комунална инфраструктура         

Площ дка 6,68 296,80 1173,87 

Единична цена лв./кв.м. 900 900 900 

Обща стойност лв. 6 012 000 267 120 000 
1 056 483 

000 

% на щетата   1% 2% 3% 

Обща стойност на щетата лв. 60 120 5 342 400 31 694 490 

Транспортна инфраструктура         

Площ дка 273,16 930,66 3145,35 

Единична цена лв./дка 400 000 400 000 400 000 

Обща стойност лв. 
109 264 

000 372 264 000 
1 258 140 

000 

% на щетата   7% 8% 9% 

Обща стойност на щетата лв. 7 648 480 29 781 120 113 232 600 

Техническа инфраструктура         

Площ дка 1343,16 1688,62 2001,87 

Единична цена лв./дка 600 000 600 000 600 000 

Обща стойност лв. 
805 896 

000 
1 013 172 

000 
1 201 122 

000 

% на щетата   5% 10% 13% 

Обща стойност на щетата лв. 40 294 800 101 317 200 156 145 860 

Индустриална инфраструктура         

Площ дка 188,76 719,1 3174,84 

Единична цена лв./дка 600 000 600 000 600 000 
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Мерна 
единица 

20 г. 
вълна 100 г. вълна 

1000 г. 
вълна 

Обща стойност лв. 
113 256 

000 431 460 000 
1 904 904 

000 

% на щетата   3% 5% 7% 

Обща стойност на щетата лв. 3 397 680 21 573 000 133 343 280 

Места за спорт и отдих         

Площ дка 13,29 45,51 888,17 

Единична цена лв./дка 30 000 30 000 30 000 

Обща стойност лв. 398 700 1 365 300 26 645 100 

% на щетата   3% 5% 10% 

Обща стойност на щетата лв. 11 961 68 265 2 664 510 

Зелени територии         

Площ дка 32078,98 46563,77 54942,14 

Единична цена лв./дка 12 000 12 000 12 000 

Обща стойност лв. 
384 947 

760 558 765 240 659 305 680 

% на щетата   2% 3% 4% 

Обща стойност на щетата лв. 7 698 955 16 762 957 26 372 227 

Агропроизводство - домати         

Площ дка 6 333 14 134 18 818 

Среден годишен добив т/дка 2,66 2,66 2,66 

Средна цена лв./тон 666 666,45 666,45 

Обща стойност на продукцията лв. 11 228 845 25 058 973 33 363 504 

% на щетата   100% 100% 100% 

Обща стойност на щетата лв. 11 228 845 25 058 973 33 363 504 

Агропроизводство - ориз         

Площ дка 9 500 21 201 28 227 

Среден годишен добив т/дка 0,49 0,49 0,49 

Средна цена лв./тон 717 717,47 717,47 

Обща стойност на продукцията лв. 3 339 858 7 453 430 9 923 493 

% на щетата   100% 100% 100% 

Обща стойност на щетата лв. 3 339 858 7 453 430 9 923 493 

Агропроизводство - лозя         

Площ дка 7 917 17 668 23 523 

Среден годишен добив т/дка 0,62 0,62 0,62 

Средна цена лв./тон 748 748 748 

Обща стойност на продукцията лв. 3 649 749 8 145 000 10 844 249 

% на щетата   100% 100% 100% 

Обща стойност на щетата лв. 3 649 749 8 145 000 10 844 249 

Агропроизводство - пшеница         

Площ дка 7 917 17 668 23 523 

Среден годишен добив т/дка 0,42 0,42 0,42 

Средна цена лв./тон 314 314,05 314,05 

Обща стойност на продукцията лв. 1 049 200 2 341 458 3 117 416 

% на щетата   100% 100% 100% 

Обща стойност на щетата лв. 1 049 200 2 341 458 3 117 416 

Баластра         

Количество м3   250 000 250 000 

Средна цена лв./м3  7,70 7,70 

Обща стойност на баластрата лв.  1 925 000 1 925 000 

ВСИЧКО лв. 
103 354 

329 346 224 706 
1 001 738 

122 
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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 (2017-2021 г.). 

Изчисляването на икономическите показатели за разглежданите три сценария е 

представено в следващите таблици.  

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий - 20 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 10 452 380 10 209 375 5 636 500 0 0 

Оперативни разходи 914 335 613 911 642 415 676 230 676 230 

Изходящи парични потоци 11 366 715 10 823 286 6 278 915 676 230 676 230 

Социално-икономически 
ползи     34 451 443 34 451 443 34 451 443 

Входящи парични потоци 0 0 34 451 443 34 451 443 34 451 443 

Нетен паричен поток -11 366 715 
-10 823 

286 28 172 528 33 775 213 33 775 213 

Икономическа нетна 
настояща стойност (ИННС) 

57 944 721.45 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 81,43%     

Съотношение 
ползи/разходи 3,13404     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий - 100 годишна вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 17 454 340 
15 155 

375 11 395 150 0 0 

Оперативни разходи 4 116 875 1 500 823 1 532 027 1 606 390 1 606 390 

Изходящи парични потоци 21 571 215 
16 656 

198 12 927 177 1 606 390 1 606 390 

Социално-икономически 
ползи     

115 408 
235 

115 408 
235 

115 408 
235 

Входящи парични потоци 0 0 115 408 115 408 115 408 
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235 235 235 

Нетен паричен поток -21 571 215 
-16 656 

198 
102 481 

059 
113 801 

846 
113 801 

846 

Икономическа нетна 
настояща стойност 
(ИННС) 

235 667 099,12 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 143,47%     

Съотношение 
ползи/разходи 5,77070     

 

Изчисляване на икономическите показатели за сценарий – 1000 годишна 

вълна 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиционни разходи 17 874 340 
15 695 

375 11 395 150 0 0 

Оперативни разходи 127 897 675 1 716 403 1 750 307 1 824 670 1 824 670 

Изходящи парични потоци 145 772 015 
17 411 

778 13 145 457 1 824 670 1 824 670 

Социално-икономически 
ползи     

333 912 
707 

333 912 
707 

333 912 
707 

Входящи парични потоци 0 0 
333 912 

707 
333 912 

707 
333 912 

707 

Нетен паричен поток -145 772 015 
-17 411 

778 
320 767 

251 
332 088 

038 
332 088 

038 

Икономическа нетна 
настояща стойност 
(ИННС) 

655 876 642,93 
лв.     

Икономическа вътрешна 
норма на възвръщаемост 
(ИВНВ) 93,71%     

Съотношение 
ползи/разходи 4,88300     

Изчисленията показват, че сумарните стойности на ползите на трите 

разглеждани сценария са по-високи от общите разходи за мерките, включени в 

тях. При тази ситуация може да се препоръча приемането на плана за действие 

от мерките за 100 годишната вълна, тъй като при него съотношението 

ползи/разходи има най-висока стойност. Препоръчаният сценарий е представен 

в Приложение 1.  

Направена е оценка на разходите за застраховка на активите в обхвата на 

картите на риска в РЗПРН, които са потенциално застрашени от наводнения в 

трите сценария. Целта на оценката е предоставяне на повече възможности за 

вземане на решение относно избора за финансиране на конкретна програма от 
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мерки, т.е. при 20, 100 или 1000 годишна вълна, чрез съпоставяне с опция за 

застраховане.  

Остойностяването на разходите за застраховане е извършено при допускане на 

различни стойности на застрахователната премия – 1%, 2%, 3% и 4%. 

Резултатите от изчисленията са представени в следващата таблица. 

  

Сценарий -  
20 годишна 

вълна 

Сценарий -  
100 годишна 

вълна 

Сценарий - 
1000 годишна 

вълна 

Застрахователна премия - 1% % 1% 1% 1% 

Застрахователна премия - 2% % 2% 2% 2% 

Застрахователна премия - 3% % 3% 3% 3% 

Застрахователна премия - 4% % 4% 4% 4% 

Стойност на жилищни активи лв. 356 781 164 
1 405 065 

579 4 791 114 933 

Стойност на нежилищни активи лв. 1 439 042 112 
2 689 070 

402 6 165 773 441 

Обща стойност на всички активи лв. 1 795 823 275 
4 094 135 

980 
10 956 888 

375 

Разходи за застраховане при 
застрахователна премия - 1% - за 5 
годишен период лв. 89 791 164 204 706 799 547 844 419 

Разходи за застраховане при 
застрахователна премия - 2% - за 5 
годишен период лв. 179 582 328 409 413 598 1 095 688 837 

Разходи за застраховане при 
застрахователна премия - 3% - за 5 
годишен период лв. 269 373 491 614 120 397 1 643 533 256 

Разходи за застраховане при 
застрахователна премия - 4% - за 5 
годишен период лв. 359 164 655 818 827 196 2 191 377 675 

Обща стойност на инвестициите лв. 26 298 255 44 004 865 44 964 865 

Резултатите от изчисленията показват, че при разходите за застраховане при 

всички нива на застрахователната премия са по-високи от общата стойност на 

инвестициите.   

 

9. ПРИОРИТИЗИРАНИ МЕРКИ  

Приоритизирането на мерките от избрания сценарий е направено съгласно 

подхода, приложен от Дунавски 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 РЗПРН, да се класират с по-висок приоритет. 
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 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. 

 


